
  
    

  
  ) ٢( كلمات يف اجلرح والتعديل 

  "إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم" 
  ابن سريين                                                  

  

 

  شحذ النصال 
  أهل الضالل على يف الرد

  )الطاغوت ( حوار مع  املدعو أيب بصري يف كتابه 
  وحبوث علمية يف مسألة التكفري

  
  قلمب

أيب نور بن حسن بن حممد الكردي 



   

  

  :مهمة مالحظة
ـ مثل  عبارة عن سرقات من كتب خمتلفةهذا الكتاب 

لفَّقها أبو نور الكردي،  نربي ـخالد الع .ب دكت
  .ونشر يف منتدى سحاب، وبقية املواقع

مث بعد أن افتضح أمره، وتبيَّن أنه جاهل ومتعامل 
بكة سحاب السلفية حبذف قامت إدارة ش: وكذاب

) أبو نور الكردي(ويظهر أن . الكتاب من مكتبتها
نفسه حيصر على إخفاء الكتاب ألنه يفضح جهله 
وتعامله وسرقته، هلذا ال يوجد يف مواقع االنترنت إال 

  .نادًرا
 .وخدمة للحقيقة والتاريخ الذي ال ينسى قمنا بنشره



  ديْرالكشف املُ
  للدعي الكذاب أيب النور الكردي

  منه موحتذيره مشاخيه له جرحيف بيان 
  وإظهار الوثائق يف تلقيه األموال من اجلمعيات احلزبية

  ومتاجرته بالدعوة السلفية
  وبأيتام العراق اجلريح

  
  أبو نور: وهو أبو النور ـ أو

  صباح حسن حممد الكردي
  أبو نور بن حسن بن حممد الكردي :أو

  حسن حممد صباح الكردي: أو
  السويد -مدينة ماملو ق، وكان مقيًما يف من أكراد العرا

  .دار احلديث، مث طرد منها بعد هذه الفضائح وأسس فيها
  .ويقيم يف املدينة املنورة

  
  .والعراقوهو أحد رؤوس الفتنة والشر والفرقة يف السويد 



  أقوال املشايخ يف التحذير من أبو نور الكردي
  )أبو النور بن حسن بن حممد الكردي(

  )صباح حسن حممد الكردي(وهو 
  )حممد حسن صباح الكردي: (أو

  .مؤسس دار احلديث يف ماملو السويد
هذه األقوال سجلها األخ مصطفى جربيل مياين 

  ـ أحد الدعاة يف استوكهومل عاصمة السويد
  .دة عندهوالتسجيالت الصوتية موجو

وهذه خالصتها كتبها أبو موسى األلباين باللغة 
وأحد ر الكردي، السويدية، وهو تلميذ أبو نو
  .السويد –الدعاة يف دار احلديث مباملو 

  
العالمة الشيخ ربيع بن هادي املدخلي  - ١

 :حفظه اهللا
 تصرفات أبو نور حول األموال اليت: (قال

  .أخذها من اجلمعيات غشٌّ وخيانة
  .انصحوه وإال مل يقبل فاتركوه
للدراسة، وليس من أنا أعطيته تزكية حىت يقدم 

  .أجل أن يدرِّس
نهم أن لقد اتصلت بناس يف الرياض وطلبت م

  .إىل أيب نور ال يعطوا أمواالً
  . حهصإذا جاءين سأن

  .)ا حرج يف عدم التعاون معه
  
  
  
  
 

 From: Abu Musa al-Albani 
[mailto:almostari@hotmail.com]  
Sent: Monday, November 01, 2004 9:20 PM 
Subject: Vad har Mashayikh sagt 
 
Bismillahir-Rahmanir-Rahim 
  
Assalamu alaykum. 
  
Nedan kommer Mashayikhs uttalanden 
kring Abu Nur vilka jag har skrivit ned 
fran Mustafa Djibril. 
  
1 - Shaykh Rabi bin Hadi al-Madkhali 
(hafidhahullah): 
  
@ Han sade om vart handlande da vi inte 
ville ta stallning forran ulama har talat: 
  
"Det ar prisvart att de vantar pa ulama, 
men om de fragar mig, kommer jag att 
saga att de foljer Qur'an och Sunnah." 
  
@ Abu Nurs handling med pengar ar 
Ghish (fusk) och Khiyanah (bedrageri). 
  
@ Ingen dom mot Abu Nur kommer att 
komma fran mig. 
  
@ Ge Abu Nur rad. Antingen accepterar 
han eller sa lamnas han. 
  
@ Jag har gett honom Tazkiyah for att 
studera, inte for att undervisa. 
  
@Jag har ringt till folk i Riyadh for att de 
inte skall ge pengar till Abu Nur. 
  
@ Jag kommer ge honom rad om han 
kommer til mig. 
  
@ Inget klander i att inte sammarbeta 
med honom. 
  
  
2 - Shaykh 'Ubayd bin 'Abdillah al-
Djabiri (hafidhahullah) 
  
@ Glom honom. 
  



فضيلة الشيخ العالمة عبيد بن عبد اهللا  - ٢
 :اجلابري حفظه اهللا

  ! نسوها: (يف أيب نور قال
  . هو ما عنده علم ومشاخيه غري معروفني

م مع اإلخوة عن هذا، خاصة من له عالقة تكلَّ
. الذين صاروا خمدوعني بهباملوضوع، واإلخوة 

  !).اتركوه
 
فضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر  - ٣

 :فقيهي حفظه اهللا
  . عوا لهال تسم: (قال يف أيب النور الكردي

  ).ال إصالح معه
  
 
املدخلي  هاديعالمة الشيخ حممد بن ال - ٤

 :حفظه اهللا
 أمور ال ميكن أن يوثق به يف: (قال يف أيب النور

  . أمور الدنياالدين وال يف 
  اتركوا هذا الرجل، 

 ). يصلح أن يكون رأًسا يف الدعوةال
  

ويشهد أبو موسى األلباين على مساع هذه 
الصة من مصطفى جربيل، وأنه قرأها عليه، اخل

  .ونشرها بعد موافقته
  والسالم عليكم

@ Han har ingen kunskap och hans 
Mashayikh ar okanda. 
  
@ Ga vidare. 
  
@ Tala med broderna om detta och den 
som har med honom att gora inklusive 
dem som har lurats av honom. 
  
@ Lamna honom. 
  
@ Han sa att han inte tanker i 
fortsattningen skriva nagra forord til 
nagon forran han vet men personen ar. 
  
@ Tala inte till alla om detta. 
  
3 - Shaykh Ali bin Nasir al-Faqihi 
(hafidhahullah) 
  
@ Lyssna inte pa honom. 
  
@ Ingen fred (Islah) med honom. 
  
4 - Shaykh Muhammad bin Hadi al-
Madkhali (hafidhahullah) 
  
@ Kan inte lite pa honom i religiosa eller 
varldsliga fragor. 
  
@ Lamna den har personen och han skall 
inte vara den hogste for DuH. 
  
Detta ar vad Ulama har sagt om Abu Nur 
enligt Mustafa Djibril och Abu Harun var 
narvarande. Likasa laste jag upp dessa 
punkter for dem bada och de bekraftade 
det jag hade skrivit ned - och Allah vet 
battre. 
  
Wassalamu alaykum 
 

  

  



















































  
    

  
  ) ٢( كلمات يف اجلرح والتعديل 

  "إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم" 
  ابن سريين                                                  

  
 

  شحذ النصال 
  أهل الضالل على يف الرد

  )الطاغوت ( حوار مع  املدعو أيب بصري يف كتابه 
  وحبوث علمية يف مسألة التكفري

  
  

  

  قلمب
أيب نور بن حسن بن حممد الكردي 
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٣ 

  

  
  

احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، 
 من هبده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك

آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسـان   له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى
  .وسلم تسليماً كثرياً

ساحة بل هي قدمية، فقد ابتلي شباب األمة اليوم بأفكار ليست جديدة على ال: أما بعد
يرفعها اليوم مجاعة قد خترجوا من مدرسة اإلخوان  ذ العصور األوىل من تاريخ اإلسالم،من

اجلن أحيوها اليوم وزينوها وألبسوها املسلمني، قدوهتم سيد قطب، ولكن شياطني اإلنس و
كذباً وزوراً لباس السلفية لكي خيدعوا هبا املسلمني، وهي أفكار ومعتقدات فاسدة ال متت 
إىل السلفية بصلة، بل هي أفكار خارجية حرورية، وإن تستروا بغري ذلك؛ حيث أن االسم ال 

  .كفري أصحاب الكبائريغري من حقائق املسميات شيئاً، فهم يلتقون مع اخلوارج يف ت
ضحالة العلم وقلة التفقه يف الدين، وباألخص : والسبب يف ذلك يعود ألمور منها 

القواعد الشرعية اليت هي أساس الدعوة إىل اهللا على بصرية، ومن هنا ضلوا وأضلوا حيث مل 
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٤ 

فضلوا ، فأعمى اهللا بصريهتم، يلتزموا سبيل املؤمنني، وإمنا ركبوا عقوهلم واتبعوا أهواءهم
  .وأضلوا

 يف زمن النيبخرجت أنفاً ـ هلذه الطائفة  نت الشرارة األوىل ـ كما ذكرتوقد كا
 على ما رواه البخاري ومسلم عن أيب سعيد اخلدري ، بينما النيب : قال  ،يقسم

ومن ! وحيك: "اعدل يا رسول اهللا، فقال: جاء عبد اهللا بن ذي اخلويصرة التميمي، فقال
له  دعه، فإن: "يارسول اهللا ائذن يل فأضرب عنقه قال: قال عمر! ؟"ليعدل إن مل أعد

أصحاباً حيقر أحدكم صالته مع صالته وصيامه مع صيامه، ميرقون من الدين كما ميرق 
السهم من الرمية، ينظر يف قذذه، فال يوجد فيه شيء، مث ينظر إىل نصله فال يوجد فيه شيء، 

، مث ينظر يف َنِضيِّه فال يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث مث ينظر إىل رصافه فال يوجد يف شيء
  ) ١(احلديث." …والدم

                                                           

باب من ترك قتال اخلوارج للتآلف ولئال ينفر الناس : كتاب استتابة املرتدين واملعاندين وقتلهم)٦٩٣٣( البخاري  )١(
وقوله ينظر يف نصله أي حديدة السهم ورصافه بكسر الراء : (، قتال اإلمام ابن حجر رمحه اهللا)١٠٦٤( مسلموعنه، 

مث مهملة مث فاء أي عصبه الذي يكون فوق مدخل النصل والرصاف مجع واحدة رصفة حبركات ونضيه بفتح النـون  
وحكى ضمها وبكسر املعجمة بعدها حتتانية ثقيلة قد فسره يف احلديث وينصل وقيل هو ما بني الريش والنصل قالـه  

قال بن فارس مسي بذلك ألنه برى حىت عاد نضوا أي هزيال وحكى اجلوهري عن بعض أهل اللغة أن النضي  اخلطايب
النصل واألول أوىل والقذذ بضم القاف ومعجمتني األوىل مفتوحة مجع قذة وهي ريش السهم يقال لكل واحدة قـذة  

  ).٦/٦١٨( باري فتح ال) ويقال هو أشبه به من القذة بالقذة ألهنا جتعل على مثال واحد
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٥ 

د عثمان بعد مقتل اخلليفة الراش، ورة أقوىمرة أخرى، وبصبالظهور هذا الفكر  بدأمث 
ومل يزل شرهم يستطري وضررهم يعظم وبدعهم تكثر وبعضهم يزيد على  بن عفان 

  .، حىت يكون خروجهم مع خروج الدجالبعض
مث اعلم أن اخلوارج ليسوا خمصوصني بأولئك القوم املشار إليهم يف احلديث الذي مر 

  .ذكره
يعين الذين [ ليسوا خمصوصني بأولئك القوم : " قال شيخ اإلسالم ان تيمية رمحه اهللا

أهنم ال يزالون خيرجون إىل زمن ) ١(فإنه قد أخرب يف غري هذا احلديث] خرجوا على علي 
  .) ٢("اتفق املسلمون على أن اخلوارج ليسوا خمصوصني بذلك العسكرالدجال، وقد 

وقد حذر أئمة الدين جيال بعد جيل غاية التحذير من خطورة هذا الفكر منذ شرارته 
األوىل، فقد بوب البخاري ـ رمحه اهللا ـ يف كتاب استتابة املرتدين من جامعه الصحيح إذ 

وما كان اهلل ليضل :مة احلجة عليهم وقول اهللا تعاىلباب قتل اخلوارج وامللحدين بعد إقا: قال
  .]١١٥: التوبة[       قوماً بعد إذ هداهم حتى يبني هلم ما يتقون
حديثاً فو  إذا حدثتكم عن رسول اهللا :أنه قال مث أسند عن علي بن أيب طالب 

بيين وبينكم فإن اهللا ألن أخرَّ من السماء أحُب إيلَّ من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما 
سيخرج قوم يف آخر الزمان أحداث : "يقول  احلرب خدعة، وإين مسعت رسول اهللا

                                                           

  .الذين فيه من عالماهتم رجل أسود إحدى يديه ظيب شاة أو حلمة ثدي يقصد حديث علي )  ٢( 
  ).٢٨/٤٩٦الفتاوى ( )  ٢(
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٦ 

األسنان، سفهاء األحالم، يقولون من خري قول الربية، ال جياوز إمياهنم حناجرهم، ميرقون من 
لهم الدين كما ميرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن يف قتلهم أجراً ملن قت

  .) ١(" يوم القيامة
أن قضية اخلوارج ليست قضية اخلروج على احلكام فقط، ألن  :مث اعلم أخي املسلم

اجلائر من دون أن ينتسبوا إىل اخلوارج، فيكونون العادل أو البغاة قد خيرجون على احلاكم 
غريها، ، وهلم أحكام خاصة قد ذكرها أهل العلم يف أبواب الفقه وبغاة ويقاتلون على بغيهم

هي قضية  اًكام واحملكومني بعد تكفريهم، إذأما اخلوارج فبغيهم أوسع فهم خيرجون على احل
  .اخلروج على األمة بأسرها

الصريح  ل اهللا فالذين يدعون إىل اخلروج على احلكام اليوم، خمالفة لنهي رسو  
بل مبقاتلة األمة  ،الصحيح عن ذلك اتباعاً لفكر سيد قطب مل يكتفوا مبقاتلة احلكام فحسب

اإلسالمية بعد أن كفروهم، ألهنم أطاعوا هؤالء احلكام بزعمهم، ويتقربون إىل اهللا عز وجل 
  .بسفك دماء املسلمني واستباحة أمواهلم وأعراضهم

وظهرت اخلوارج مبفارقة أهل اجلماعة واستحالل دمائهم : "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
   . )٢("وأمواهلم

                                                           

  ).١٠٦٦(، ومسلم )٦٩٣٠( صحيح البخاري ) ١(
  ).١٢٩:ص"( النبوات")  ٢(
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هذا الفكر اليوم وهو  لى رويبضة من رويبضات الشباب ممن حيملوحبثنا هذا رد ع
فقد اندفع ببالدة يف الفهم وخواء يف العلم، ) أبو بصري ( املنعم مصطفى حليمة املدعو عبد

له به من أصول أهل  فألف جمموعة كتب، بعناوين بارزة، تكلم ـ جبرأة بالغة ـ فيما ال ِقَبلَ
ك على أقوال سيد قطب، مضيفاً هلا ما أملى عليه شيطانه، السنة واجلماعة، معتمداً يف ذل

، ـ على ما سيأيتهتا، ـ بالكذب على العلماء وبتر نصوصهم وحتريفها وحذف بعض كلما
  .فساد عريض، خمالف لكتاب اهللا وسنة رسوله وفقه األئمة يف الدين نتج عن ذلكف

فكر هذا الرجل التكفريي  من كربى مفردات"احلكم بغري ما أنزل اهللا" هذا وتعد مسألة
دون تفصيل، ويوايل عليها  ولَ بتكفري احلكام واحملكومني،اخلارجي وأخطرها، إذ إنه يطلق الق

املسألة مبا فيها ويعادي، متهماً من خالفه باإلرجاء والتجهم، دون خجل وال حياء، وهذه 
  .ُعرِف اخلوارج هبا وُعرِفت هبم إطالق الكفر

ومن مل حيكم مبا أ�زل اهلل فأولئك هم لت اخلوارج هذه اآلية وقد تأوَّ: " قال اجلصاص
على تكفري من ترك احلكم مبا أنزل اهللا من غري جحود هلا وكفر بذلك كل من  الكافرون

بصغائر األنبياء  همعصى اهللا بكبرية أو صغرية فأداهم ذلك إىل الكفر والضالل بتكفري
  .)١("ذنوهبم

قال ومن مل حيكم مبا أ�زل اهلل فأولئك هم الكافرون :" محه اهللا روقال أبو املظفر السمعاين
اآلية يف املسلمني، وأراد : اآلية يف املشركني قال ابن عباس: الرباء بن عازب وهو قول احلسن

                                                           

  ).٤٣٩/ ٢" (أحكام القرأن) " ١(
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من مل حيكم مبا أنزل اهللا : وأعلم أن اخلوارج يستدلون هبذه اآلية، ويقولون به كفر دون كفر،
  .) ١("ال يكفر بترك احلكم: قالوا فهو كافر، وأهل السنة

كما أود أن أنبه على أن هذا الرجل غري معروف يف أوساط العلم والعلماء، ومل يعرف  
 عنه الطلب على املشايخ الفضالء، وما عرف إال بعد خمالفته أقوال كبار أهل العلم األجالء،

  .وقد قيل خالف ُتعَرف
كما مر من حديث علي :منطبقاً عليه  واملتأمل يف حال هذا الرجل جيد وصف النيب

  .رضي اهللا عنه بن أيب طالب
  )٢(لم يكربوا حىت يعرفوا احلقف أول العمر،يف  شباب كناية عن: حدثاء األسنان
  .اخلفة يف العقل واجلهل: العقول، والسفه: األحالم: سفهاء األحالم

  ).٣("س إىل هواهال يؤخذ العلم من صاحب هوى يدعو النا" قال اإلمام مالك بن انس

فهو ليس مؤهالً من الناحية العلمية، وال صاحب ختصص يف العلوم الشرعية، إذ مل 
يدرسها على علماء موثوقني، هلم  أقدام راسخة ومشارب صافية، ينهلون هبا من الكتاب 
والسنة وفق فهم الصحابة وتابعيهم، بل زاد على ذلك الضالل مبعارضته للعلماء املشهود هلم 

ناصر الدين األلباين رمحه اهللا باإلرجاء، حممد ضل، وها هو يتهم الشيخ احملدث العالمة بالف
  .كربت كلمة خترج من أفواههم إن يقولون إال كذباً والتجهم،

                                                           

  ).٢/٤٢" ( تفسري القرأن " )  ١(
  ).٨٢/ ١٠( البن األثري اجلزري "امع االصول يف أحاديث الرسولج")  ٢(
  ).١٣٥ :ص(لحاكم ل "معرفة علوم احلديث") ٣(
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٩ 

نقله عنه " عالمة أهل البدع الوقيعة يف أهل األثر" قال أبو حامت الرازي ـ رمحه اهللا ـ 
  ).١/٣٩(اد أهل السنة، اإلمام الاللكائي يف شرح أصول اعتق

  )١("مبتدع إال وهو يبغض أهل احلديث ليس يف الدنيا: " وقال ابن القطان
وهذا كله من آثار عبادات : "وما أحسن ما قاله احلافظ القرطيب، واصفاً أسالفهم

اجلهال الذين مل يشرح اهللا صدورهم بنور العلم، ومل يتمسكوا حببل وثيق، وال صحبهم يف 
أمره ونسبه إىل اجلور،   فيق، وكفى بذلك أن مقّدَمهم ردَّ على رسول اهللاحاهلم ذلك تو

كما ال يتصور  ولو تبصر ألبصر عن قرب أنه ال يتصور الظلم واجلور يف حق رسول اهللا 
  ) ٢(" يف حق اهللا تعاىل

رمحه اهللا ناصر ـ حممد وقد جهل هذا وجتاهل ـ أو غفل وتغافل ـ عن ردود الشيخ 
هذا : فقال) ٦٦:ص( العقيدة الطحاوية شرح وتعليق" قرن ـ يف كتابه حنو ربع تعاىل ـ قبل

مذهُب احلنيفية واملاتريدية ، خالفاًَ للسلف ومجاهري األئمة كمالك والشافعي وأمحد 
  .العمل باألركان : وألوزاعي وغريهم، فأنّ هؤالء زاُدوا على اإلقرار والتصديق 

ني اختالفاً ُصوريا ـ كما ذهب إليه الشارُح رمحُه اهللا وليس اخلالُف بني املذهبني املذهب
تعاىل، حبجة أهنم ـ مجيعاً ـ اتفقوا على أن مُرتكب الكبرية الخيرُج عن اإلميان وأنُه يف 
مشيئة اهللا ، إن شاء عذبُه وإن شاء عفا عنُه فإن هذا االتقاق وإن كان صحيحاً فإن احلنفية لو 

خالفة حقيقة يف إنكارهم أن العمل من اإلميان التفقوا معهم كانوا غري ُمخالفني للجماهري ُم

                                                           

 ).١٦٣رقم ١٠٢(لإلمام الصابوين " عقيدة السلف أصحاب احلديث) " ١(

  ).١١٤/ ٣( "املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم "  ) ٢(
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١٠ 

على أن اإلميان يزيد وينقُص، وأن زيادتُه بالطاعة ونقصُه باملعصية، مع تضافُر أدلة الكتاب 
) ٣٤٤ـ٣٤٢ص (والسنة واآلثار السلفية على ذلك، وقد ذكر الشارح طائفة طيبة منها 

ك األدلة الصرحية يف الزيادة والنقصان وتكلفوا يف ولكن احلنيفة أصروا على القول خبالف تل
منوذجاً منها، بل حكى عن أيب )  ٣٨٥ص( تأويلها تكلفا ظاهراً  ، بل باطالً، ذكر الشارُح 

مع احتجاج .... )) اإلميانُ بضُع وسبعون شعبةً : (( املعني النسفي أنُه طعن يف صحة حديث
(( وهو خمرج يف ))! صحيحيهما ((لُم يف كُل أئمة احلديث به، ومنهم البخاريُّ وُمس

  !وما ذلك إال ألنَُّه صريُح يف ُمخالفة مذهبهم)) ١٧٦٩:الصحيحة
ثُم كيف يصُح أن يكون اخلالُف املذكُوُرُصوريا ، وهم ُيجيُزونَ ألفجر واحد منهم أن 

ائيل      بل كإميان األنبياء واملرسلني ، وجربيل وميك! إمياين كإميان أيب بكر الصديق: يقُول
  ! ـ عليهُم الصالةُ والسالُم ـ

كيف وهم ـ بناء على مذهبهم هذا ـ الُيجيزون ألحدهم ـ مهما كان فاسقاً فاجراً 
أنا ُمؤمُن حقا ؟ واُهللا ـ : تعاىل ـ ،بل يقولُ أنا ُمؤمُن ـ إن شاء اهللا : ول ـ أن يق

وَجِلَت قُلُوبُهُم وَإذَا تُلِيَت عَلَيهِم آيَاتُهُ زَادَهتُم إميَا�اً  إ�َّمَا املُؤمنُونَ الَّذينَ إدُكِرَ اهلل ُ : عزوجل ـ يقول 
سورة [  أُ ولئكَ هُمُ املُؤمنُونَ حَقَّا. الّذينَ يُقِيمُونَ الصالةَ وَمِمّا رَزَقناهُم يُنفيقُونَ .وَعَلَى رَبَّهِم يَتَوَكّلُونَ 

وبناء على ذلك كله ] ٢٢:ة النساءسور[  ومن أصدَقُ مِنَ اهلل قيالً، ] ٤ـ٢:األنفال
وفرعوا عليه أّنُه الجيوُز للحنفي ! اشتطوا يف تعصبهم فذكروا أن من استثىن يف إميانه فقد كفر
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١١ 

وتسامح بعضهم ـ زعموا ـ فأجاز ذلك ُدون العكس وعلل ! أن يتزوج باملرأة الشافعية 
  !تنزيالً هلا منزلة أهل الكتاب: ذلك بقوله 

.... ُيوخ احلنفية خطب ابنتُه َرُجلُ من ُشُيوخ الشافعية فأىب قائالً وأعرف شخصاُ من ُش
  فهل بعد جمالُ للشك يف أنَّ اخلالف حقيقي ؟! لوال أنََّك شافعُي

، ))اإلميان ((ومن شاء التوسع يف هذه املسألة فلريجع إىل كتاب شيخ اإلسالم ابن تيمية 
  .اهـ" فإنُه خري ما أُلف يف هذا املوضوع

يأخذ باملرء يف شعاب اهلموم وأودية األحزان، أن كثرياً من الشباب اليوم اخندع و مما 
  .هبذا الرجل، فأصبحوا يرددون ما يقوله، وينافحون عما ينشره، من غري حجة وال برهان

ـ الذي بغى على السنة وأئمتها بغياً حيل  فبات لزاماً أن ُيكتب رّد على هذا الرجل
يف ضوء الكتاب والسنة وأقوال السلف، دة وعلى الباغي تدور الدوائر للقلم أن يتناوله بال هوا

لتهتك تلك الغشاوات اليت حجبت عقول الشباب عن الفهم الصحيح هلذه املسائل، ألن 
  .السكوت عن مثله سبيل ُتغرر به العامة والدمهاء، واهلمج الرعاع

  :ومما يالحظ على هذا الرجل
  .غري أصوله، وقلة فقهه يف الدين منجهله بالعلوم الشرعية، وأخذه  ـ١
ـ ضالله عن منهج االستدالل الصحيح، ومن ذلك االستدالل بالنصوص وإنزاهلا على ٢

غري ما تدل عليه وعلى غري قواعد شرعية، وجهله بفهم السلف، وعدم مراعاة قواعد 
قواعد  االستدالل، من حيث العموم واخلصوص أو اإلطالق والتقييد،وحنو ذلك، وعدم اعتبار

  .املصاحل واملفاسد
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١٢ 

ـ التكفري بال ضوابط شرعية، وال فقه وال تثبت، مبا يف ذلك  تكفري احلكام ٣
بني لإلسالم ممن أقر بالشهادتني وقام ستواحملكومني، وعدم تفريقه بني الكافر األصلي، وبني املن

  .ببعض شعائر اإلسالم، مع فعله بعض أفعال الكفار
  .لق والتكفري املعني، وعدم تفريقه بينهماـ خلطه بني التكفري املط٤
على املرء، إال  قائمةـ جهله يف مسائل العذر باجلهل حيث أن األصل عنده أن احلجة ٥

  .إذا غلب على الظن أنه معذور
ـ اعتماده يف كتاباته على أقوال سيد قطب التكفريية، وغريه من ذوي املناهج ٦
  .املنحرفة
ر باملعروف والنهي عن املنكر، بال علم وال فقه وال ـ تصدره ألمور الدعوة، واألم٧
  .جتربة

  .ـ سوء أدبه مع العلماء واملشايخ، واجلرأة على الطعن فيهم والتشهري هبم٨
  .ـ خوضه يف مسائل وقضايا خطرية، ال يبت فيها إال العلماء املعتربون٩
املقابل السكوت  ـ تصيَّده زالت العلماء األعالم واجلهابذة الكرام، وإشهارها، ويف١٠

عن ضالالت واحنرافات، من وقعوا يف بدع كربى مثل سيد قطب وأخيه حممد قطب، ومن 
  .لف لفهما

هذا وله أمور أخرى كثرية، ال َيخفى ضالله فيها على الفطن من القراء وال يغيب جهله 
  ٠هبا عن األِلبَّاء
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١٣ 

بك وإال تدثر بالصمت يا هذا اتق اهللا  وارعوا عن جهلك وتب إىل ر كل أقول: وأخرياً
  .والسكوت

  .احلق بإذنهوجهاالته، واهللا اهلادي إىل فإىل ردنا على بعض أقواله بل أراجيفه 
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١٤ 

  الطاغوت
  

هذا هو عنوان أحد كتبه، وعمدته فيه أقوال سيد قطب، حيث  تناول عـدداً  
 بكثرياً من املسائل من كتبه ـ بعجره وجبره ـ فهو كثري التأثر بأقواله، وشديد احل  

له، يظهر ذلك من كثرة استشهاده بكالمه، وإذا بالغ اإلنسان يف حب شيء أعمـاه  
  . حبه عما عداه، وأصمه عن مساع ما سواه

احلق من بىن كتابه ومذهبه على فكر سيد قطـب ،  املنهج كيف يكون على ف 
من بني زيغـه   علماء، مع أن من ال؟وهو فكر غريب عن السنة، أشبه بفكر اخلوارج

ألمر قضية ، وال عالقـة  امبا ال يترك أية شبهة لالقتباس منه ، فال بد أن يف وضالله 
حبال من األحوال ، وإمنا وابن القيم وغريمها بن تيمية بأئمة السلف كاهلؤالء القطبيني 

  .فحسب هي مناورة لتضليل الناس
األرواح جنود جمندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر : (  قال رسول اهللا

  .)١()ا اختلفمنه
وصاحب اهلوى يعميه اهلوى ويصمه فال يستحضر مـا هللا  :"قال شيخ اإلسالم 

وال يغضب لغضب اهللا  ورسوله يف ذلك وال يطلبه،وال يرضى لرضا اهللا ورسوله 
، بل يرضى إذا حصل ما يرضاه هبواه ويغضب إذا حصل ما يغضب لـه   ورسوله
  .) ٢("هبواه

ث يف كتاباته، فإنه قد غض الطرف عن كل َدوهذا ما نالحظه عن هذا احلَ
ها طعنه يف نيب اهللا موسى، وتعطيل صفات اهللا والقول بأزلية منوضالالت سيد قطب 
القول بوحدة الوجود وخلق القرآن والطعن يف الصحابة وتكفري و الروح واإلشتراكية

ناً واعتباره القرأن ميدا وهتويشه على معجزات الرسول اجملتمعات اإلسالمية، 

                                                           

  .)٤٦٣٨( ، و مسلم )٣١٥٨( صحيح البخاري )  ١(
  ).٥/٢٥٦  منهاج السنة()  ٢(
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١٥ 

للموسيقى واملسرحيات والسينما وال يقبل أخبار األحاد يف العقائد بل يرد املتواترات 
وغريها من الطوام، ويف املقابل اهتم العلماء اجملتهدين والذين اتفقت األمة على علمهم 

  .وفضلهم وفقههم، مبا هم منه براء، فإىل اهللا املشتكى
لسلف، ففيما يوافق هواه، فمنهج أحيانا ـ بأقوال ا وإن استدل هذا الغمر ـ

أهل البدع يف االستدالل أن أحدهم إذا وجد كلمة لعلماء املنهج احلق يوافق ظاهرها 
شيئاً من مذهبه وهواه طار هبا واختذها عمدة، وإن كان للعامل كالم ثان قد فصل ما 

  .أمجله يف موضع آخر من مؤلفاته
أن يرد خالف مذهبه مبا قدر عليه  وعالمة من هذا شأنه: "قال الشاطيب رمحه اهللا

من شبهة دليل تفصيلي أو إمجايل، ويتعصب ملا هو عليه غري ملتفت إىل غريه، وهو 
عني اتباع اهلوى وإذا ظهر اتباع اهلوى فهو املذموم حقاً، وعليه حيصل اإلمث؛ فإن من 

، وهو املعتاد يف طلب احلق، كان مسترشداً مال إىل احلق حيث وجده ومل يرده
  .)١("حني تبني هلم احلق،ولذلك بادر احملققون إىل اتباع رسول اهللا 

وهذا الرجل ومن على شاكلته من أصحاب األهواء يستدلون بأدلة : أقول
شرعية على أهوائهم ال حمالة، وهذا ال يعين أهنم أهل اتباع، ذلك أهنم جعلوا اهلوى 

  .أصالً والدليل تابعاً لذلك اهلوى
يها متشابه، وميكن تأويلها على أوجه غري مرادة يف كالم والنصوص الشرعية ف

، فإذا انضم إىل ذلك اجلهل ـ كما هو حال هذا الرجل وأمثاله ـ  اهللا ورسوله
هبا ومحلها على غري مراد اهللا  االستاللأمكن  ،بأصول الشريعة وعدم إدراك مقاصدها

  .ورسوله  
ال جتد مبتدعاً ممن ينسب إىل امللة والدليل على ذلك أنك :"قال الشاطيب رمحه اهللا

فينزله على ما وافق عقله وشهوته،   )٢(إال وهو يستشهد على بدعته بدليل شرعي

                                                           

  .، حتقيق سليم بن عيد اهلاليل)١/٢١٥(" االعتصام) "١(
 .هذا ليس على إطالقه، فإن الكثري من بدع الرافضة ال يستدلون عليها بدليل شرعي)  ٢(
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١٦ 

يضل به كثرياً ويهدي   : ؛ قال تعاىلاليت ال مرد هلا ) ١(وهو أمر ثابت يف احلكمة األزلية
[ ن يشاءكذلك يضل اهلل من يشاء ويهدي م  : ، وقال]٢٦:البقرة[   به كثرياً
  ].٣١:املدثر

الكثري، الها ال الواضح، والقليل منها إمنا ينساق هلم من األدلة املتشاهبة من ؛لكن
فإن املعظم واجلمهور من األدلة إذا دل على أمر  ؛وهو أدلّ الدليل على اتباع اهلوى

، فكان من ) ٢(بظاهره فهو احلق، فإن جاء على ما ظاهره اخلالف فهو النادر والقليل
حلق الظاهر رد القليل إىل الكثري واملتشابه إىل الواضح، غري أن اهلوى زاغ مبن أراد ا

؛ خبالف غري املبتدع؛ فإنه جعل اهللا زيغه، فهو يف تيه من حيث يظن أنه على الطريق
اهلداية إىل احلق أول مطالبه وأخر هواه ـ إن كان ـ فجعله بالتبع، فوجد مجهور 

، فوجد اجلادة، وما شذ له يف الطلب الذي حبث عنه األدلة ومعظم الكتاب واضحاً
  .ىل علمه وال يتكلف البحث عن تأويلهإليه، وأما أن يكله إ فأما أن يرده عن ذلك

فأما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه  :وفيصل القضية بينهما قوله تعاىل
  . )٣(كل من عند ربنا والراسخون يف العلم يقولون آمنا به إىل قوله تعاىل  ...منه

كتب سيد قطب قد اشتملت على بدع كربى كثرية مردية، وإهنا إن : أقول
أخطر على الشباب من السموم الفتاكة واألسلحة املدمرة، ألهنا تدمر االعتقاد 
والعمل، فإىل مىت هذا الغلو الشديد يف سيد وإطراؤه ونسج اهلاالت الكبرية حول 

  شخصيته ومؤلفاته؟
                                                           

اإلرادة الكونية فيعرب عنها باإلرادة، ألن احلكمة من صـفات  " باحلكمة األزلية"إن كان املقصود )  ١(
  .ذات ال يقال أزلية وحادثة فتنبهال
كل األدلة ظاهرها حق، كما نقل ذلك شيخ اإلسالم عن السلف، ولكن الظاهر على فهم العلماء )  ٢(

  .الذين مجعوا األدلة وفسروا بعضها ببعض
  .، حتقيق سليم بن عيد اهلاليل)١٧٨ـ١/١٧٧(" االعتصام " )٣(
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ة التكفري، ومجاعة اجلهاد ومجاعة التبني والتوقف، والفرقة السرورية إن مجاع 
القطبية، إمنا نشأت وترعرعت على أفكار سيد قطب، وقلما جتد شاباً يريد االلتزام 
باإلسالم إال وجهته هذه األحزاب إىل كتب سيد قطب، ليعب من مسومها الفتاكة، 

له فضالً عن غريهم مثل  ت بعض املوالنيوهذا ما نراه يف واقعنا املرير، وتؤكده شهادا
يوسف القرضاوي، وفريد عبد اخلالق وعلي جريشة وغريهم من أصدقاء سيد قطب 

  .الذين حذروا من فكر سيد قطب التكفريي، وستأتيك أقواهلم
فهال استيقظتم من غفلتكم، يامن رفعتم سيداً إىل مقام األنبياء، وقرأمت بإنصاف 

رجل، فإىل مىت الالت، وحذرمت الشباب من منهج هذا الما حوته كتبه من بدع وض
  .؟هذا التعصب

وهلذا جتد قوماً كثريين حيبون قوماً ويبغضون قوماً ألجل :" يقول شيخ اإلسالم
أهواء ال يعرفون معناها وال دليلها، بل يوالون على اطالقها، أو يعادون من غري أن 

مة، ومن غري أن يكونوا هم وسلف األ تكون منقولة نقالً صحيحاً عن النيب 
  )١("يعقلون معناها، وال يعرفون ال زمها ومقتضاها

يف قضـية   )حممد قطـب  ( مث يأيت هذا الرجل ويستدل بأقواله، وأقوال أخيه 
  .، فحسبنا اهللا ونعم الوكيلخطرية وهي احلاكمية، وإقامة شرع اهللا على األرض

ف من خالهلا على منهج هذا وهنا ال بد لنا من وقفة مع منهج سيد قطب، نتعر
.إن الطيور على أشكاهلا تقع: الرجل، فإن القلوب متشاهبة والطريقة واحدة، وقد قيل

  

                                                           

  ).٢٠/١٦٣(جمموع فتاوى ) ١١(
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١٨ 

  

  سيد قطب وإباحة التشريع للمصلحة والعرف
  

إن سيد قطب الذي يكفّر من مل حيكم مبا أنزل اهللا مطلقاً ويتشـدد يف ذلـك،   
ـ   بزعمـه ـ لغـري حاكميـة اهللا      ويكفر اجملتمعات اإلسالمية كلها ألهنا ختضـع 

أن يشرعوا قوانني لتحقيق حيـاة إسـالمية   من املخلوقني وتشريعاته، جيّوز لغري اهللا 
 يـزال  ، وإليك األدلة على ذلك من كتبه الـيت ال )١(صحيحة وهذا واهللا هلو التناقض

  .شرعية ، ويصبغها صبغةأخوه حممد قطب يطبعها
فإذا انتهينا من وسـيلة  ) "٢٦١ص( ـ يقول سيد قطب يف عدالته االجتماعية١

التوجيه الفكري؛ بقيت أمامنا وسيلة التشريع القانوين لتحقيق حياة إسالمية صحيحة 
تكفل العدالة االجتماعية للجميع، ويف هذا اجملال ال جيوز أن نقف عند جمرد ما مت يف 

مبادئ اإلسالم احلياة اإلسالمية األوىل، بل جيب االنتفاع بكافة املمكنات اليت تتيحها 
  .العامة وقواعده اجململة

فكل ما أمتته البشرية من تشريعات ونظم اجتماعية وال ختالف أصوله أصول 
اإلسالم، وال تصطدم بفكرته عن احلياة والناس، جيب أن ال حنجم عن االنتفاع به 
عند وضع تشريعاتنا، ما دام حيقق مصلحة شرعية للمجتمع، أو يـدفع مضـرة   

  ".متوقعة
): ٣/١٦٦٩(ظـالل القـرآن   ]ويف الرقاب : [ وقال يف تفسري قوله تعاىلـ ٢

وذلك حني كان الرق نظاماً عاملياً جتري املعاملة فيه على املثل يف استرقاق األسرى "
حىت يتعارف العامل  ؛ومل يكن لإلسالم بد من املعاملة باملثلبني املسلمني وأعدائهم، 

  .اهـ"على نظام  آخر غري االسترقاق

                                                           

صري يؤمن هبذه األقوال الكفرية والتشريعية اليت قاهلا سيد قطب وال يراها كفراً، ألنه لو كان بل إن أبا ب) ١(
  .يراها كفراً لناقشه فيها
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املورد الزالل (وقد تعقبه الشيخ عبد اهللا الدويش رمحه اهللا يف كتابه املوسوم     
حىت يتعارف العامل على نظام آخـر غـري   ( قوله ـ أي سيد ـ   :" بقوله) ٩١:ص

كالم مردود، ألنه ليس ألحد أن يشرع للناس نظاماً خيالف ما جـاء يف  ) االسترقاق 
ذا َدَعوا الكفار إىل اإلسالم، فامتنعوا مـن  الشرع، وقد دل الشرع على أن املسلمني إ

اإلسالم وبذل اجلزية إن كانوا ممن تؤخذ منهم، فقوتلوا واسـتويل علـيهم، جـاز    
  .وأصحابه رضي اهللا عنهم استرقاقهم، كما هو معلوم من سرية النيب 

وأصحابه والقرون املفضلة ومن بعدهم، فكيف حيدث  وإذا مضى عصر النيب 
أم هلم شركاء شـرعوا   :وهل هذا إال كما قال تعاىل ما فعلوهاوقرروه؟ بعدهم نظام غري

   هلم من الدين ما مل يأذن به اهلل
يف يد الدولـة أن تنـزع   ): "٤٤ص(ـ وقال يف معركة اإلسالم والرأمسالية ٣

، ولـو كانـت هـذه    امللكيات والثروات مجيعاً، وتعيد توزيعها على أساس جديد
سس اليت يعترف هبا اإلسالم ومنت بالوسـائل الـيت   امللكيات قد قامت على األ

  ".يربرها
يف يد الدولة أن تفرض ضرائب خاصة غري )  "٤٣:ص(نفسه  رجعوقال يف امل

الضرائب العامة كما تشاء فتخصص ضريبة للجيش، وضريبة للتعليم، وضـريبة  
للمستشفيات، وضريبة للضمان االجتماعي، وضريبة لكل وجه طارئ مل حيسـب  

يف املصروفات العامة، أو تعجز امليزانية العادية عن اإلنفاق عليـه عنـد    حسابه
  ".االقتضاء
مبدأ امللكية الفردية يف اإلسالم ): "١٢٣: ص(ـ وقال يف العدالة االجتماعية ٤

ال مينع تبعاً هلذا ـ املصاحل املرسلة، وسد الذرائع ـ أن تأخذ الدولة نسبة من الربح،   
  ".اتهأو نسبة من رأس املال ذ
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اإلسالم ُيّعُد العمل هو السبب الوحيد للملكيـة والكسـب،   : " ـ وقال٥
معركـة اإلسـالم   " (ورأس املال يف ذاته ليس سبباً من أسباب الكسب الصحيحة

  ).٤٠:والرأمسالية ص
فأما القاعدون الذين ال يعملون فثراؤهم : " من املصدر نفسه) ٥٢: ص( مث قال 

بذلك الثراء حلساب اجملتمع، وأن ال تدعه لذلك املتبطل حرام، وعلى الدولة أن تنتفع 
  ".الكسالن

العبادة ليسـت  : "ويستنتج من هذا التشريع اجلديد، أو يستدل عليه بقوله
فإذا قضيت الصالة فا�تشروا يف األرض وابتغوا   حياة، وليس هلا إال وقتها املعلوم وظيفة

  .معركة اإلسالم والرأمسالية  من فضل اهلل
البد أن يوجد اجملتمع املسـلم أوالً  ): "٤/٢٠١٠" (يف ظالل القرآن"وقال ـ ٦

وساعتها قد ُيحتاج إىل البنوك، وشركات التـأمني، وحتديـد    …بتركيبه العضوي
ذلك أننا ال منلك أن نقدر أصل حاجة وال حجمهـا  ! اخل، وقد ال ُيحتاج…النسل

  ".وال شكلها، حىت نشرع هلا سلفاً
  :د الذي مر ذكره آنفاًفنستنتج من كالم سي

 ..."ال جيوز أن نقف عند جمرد ما مت يف احلياة اإلسـالمية األوىل :" يف قوله ـ١
  .أن اإلسالم غري كامل وال واف مبتطلبات األمة يف كل حني

ـ جواز األخذ بالقوانني الوضعية حبجة حتقيق املصاحل ودرء املفاسد، وحبجـة  ٢
  .عدم منافاهتا ألصول اإلسالم

أخذ كل ما أمتته البشرية من تشريعات ونظم اجتماعية إذا مل ختالف  ـ جواز٣
أصول تلك التشريعات وأصول تلك التنظيمات أصول اإلسالم، فإذا خالفت أصول 
التشريعات الكافرة والتنظيمات الكافرة نصوص اإلسالم من الكتاب والسنة واألمور 
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ال حترمي، بل جيـب األخـذ   الفرعية اليت دلت عليها تلك النصوص، فال حرج فيها و
  !بتلك التشريعات والتنظيمات الكافرة

ـ  بيد الدولة أن تنزع كل املمتلكات والثروات من أهلها، وتعيد توزيعها من ٤
  .جديد، ولو مجعت بطرق مشروعة

ـ ال مانع من وضع نظام دويل يلغي الرق الذي شرعه اإلسالم، ألنه يرى أنه ٥
شرعه اهللا يف الكتاب والسنة وأمجع على مشـروعيته   جيوز قيام نظام عاملي ينسخ ما

املسلمون يف أبواب اجلهاد والزكاة والكفارات والفضائل وغريها من الـرق وعتـق   
  !الرقاب

  !ملاذا؟ ألن هذا كله مل يصطدم بأصل من أصول اإلسالم يف زعمه
ترك جماالً للشك، وال للجدل حول يلناه آنفاً من كالم سيد قطب، ال إن ما نق

إباحة سيد قطب التشريع البشري للمصلحة فيما يتعلق بانتزاع الدولة املمتلكات اليت 
حازها أصحاهبا بطريق مشروع، وفرض الضرائب العامة أو اخلاصة، واستيالء الدولة 
على نسبة من الربح أو رأس املال عند احلاجة، ومتابعة العرف الدويل فيمـا يتعلـق   

  .بإلغاء الرق
احلاكمية يا أويل األلباب، وأنه ال حاكم إال اهللا، وال مّشـرع   فأين التركيز على

  !إال اهللا ؟
وأين ما قام على هذا من تكفري اجلماعة املسلمة، ألهنا ال ختضع ـ بزعمـه ـ    

  !حلاكمية اهللا وتشريعاته؟
فلو كنت أيها املقلد من أهل العدل واإلنصاف، ألنزلت كالم اهللا وكالم رسوله 

يف تكفري من ال يطبقون شرع اهللا  لف ومن جاء بعدهم من العلماءوما أمجع عليه الس
الطعن يف نيب اهللا موسى، والطعن يف الصحابة، : على سيد قطب، فقد اجتمع يف كتبه

، ولكـن  )١(وإخراج الدولة األموية  والعباسية من حدود اإلسالم يف سياسة احلكـم 

                                                           

  .إن شاء اهللا على ما سيأيت)  ١(
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لشرور واملخاطر على له، أعماك عن كل هذه ا تربيتك على كتب سيد قطب وحبك
  .اإلسالم واملسلمني

وملا كان اتباع األنبياء هـم أهـل العلـم    " قال شيخ اإلسالم ـ رمحه اهللا ـ   
والعدل كان كالم أهل اإلسالم والسنة بالعلم والعدل ال بالظن واهلوى وما هتـوى  

  . )١())قاضيان يف النار وقاض يف اجلنة((  مث ذكر رمحه اهللا قول النيب " األنفس
فإذا كان من يقضي بني الناس يف األموال والدماء واألعـراض إذا مل  : مث قال 

يكن عاملاً كان النار فكيف مبن حيكم يف امللل واألديان وأصول اإلميـان واملعـارف   
  .اهـ)٢("واإلهلية واملعامل الكلية بال علم وال عدل كحال أهل البدع واألهواء

لرجل ومن على شاكلته قائم على التكفري إن منهج هذا ا: عوداً على بدأ أقول 
واإلرجتالية والعاطفية، معتمدين على قوة االنفعال والغضب وتنحية القوة العلمية، وإال 

  .فال يستطيعون خداع الشاب املسلم، إال هبذا اإلسلوب العاطفي احلماسي
مث إن كتاباهتم قد صيغت خببث ودهاء، قصدت إسقاط علماء األمة الربـانيني،  

طتهم يف ذلك وضع العلماء على منحدر شديد اإلحندار فإما أن يصطدموا مبـا ال  وخ
يطيقون فيضيع املمكن يف طلب كل مستحيل، ومن مث ينكسر باب الفتنة على األمة 

  .اإلسالمية فيختلط احلابل بالنابل، وحيترق األخضر قبل اليابس
صول أهل السـنة  أوإما أن تسقط هيبتهم يف نظر الشباب، ومن ال حيسن معرفة 

وطرق حتصيل املصاحل ودفع املفاسد، واليت ال حيسن النظر فيها إال  يف معاملة احلكام،
الراسخون من أهل العلم، فال يفرق بني ذلك وبني التخاذل عـن شـعرية األمـر    

  .باملعروف والنهي عن املنكر

                                                           

القضاة ثالثة، واحد يف اجلنة، واثنان يف النار، فأما الذي يف اجلنة، فرجل عـرف  : ( ولفظه)  ١(     
) ل عرف احلق فجار فهو يف النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو يف النـار احلق فقضى به، ورج

، وصححه )١٣٢٢(، و الترمذي يف كتاب األحكام ٣٥٧٣أخرجه أبو داود يف كتاب األقضية، رقم 
 ).٢٦١٤(األلباين يف اإلرواء 

  ).١٠٨ـ ١٠٧/ ١" (اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح) "٢(
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 إن هتميش الفرق بني القضيتني أحد أسوأ حيل هؤالء القوم إلسـقاط العلمـاء  
إن أريـد إال اإلصـالح مـا     : الذين هم رموز املنهج الرباين القائم على حتقيق قوله تعاىل

  ].٢٢:هود[ استطعت وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت وإليه أ�يب
وقد اشتهر اخلوارج بالفصاحة وقوة اإلسلوب وعرض مذهبهم والـدعاء إليـه   

  .ل أخالفهم اليومبصورة شيقة جتذب إليهم القلوب وتتأئر، كما هو حا
لكالم هؤالء أسـرع  :" وقد وصف ابن زياد أسلوب اخلوارج وقوة بياهنم بقوله

  .)١("إىل القلوب من النار إىل الرياع
مس، فقد األولكن خوارج اليوم ـ من أيب بصري وأمثاله ـ متيزوا عن خوارج    

، اجلبنـاء اشتهر األوائل منهم بالصدق والنفرة عن الكذب ألهنم يعتربونه من صفات 
 وهلذا قبل العلماء روايتـهم، وهو ال شك كفر عندهم،  الذين ال مكان هلم عندهم،

  .بعكس هؤالء اليوم فإن من أصول منهجهم الكذب والتدليس
واخلوارج يف مجيع أصنافها تربأ من الكاذب ومن ذي : قال العباس:" يقول املربد
  .)٢("املعصية الظاهرة

ليسوا ...... مع أهنم مارقون ميرقون من اإلسالم:" وقد وصفهم ابن تيمية بأهنم
إن حديثهم مـن أصـح   : ممن يتعمد الكذب بل هم معروفون بالصدق، حىت يقال

  .)٣("األحاديث

                                                           

  ). ٢/١٤٦" (الكامل للمربد) " ١(
  ). ٢/١٠٦" ( الكامل للمربد) " ٢(
  ) .٦٨/ ١" (منهاج السنة) "٣(
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٢٤ 

  

  سيد قطب وتكفري املسلمني حكاماً وحمكومني
  

سـلمني ومنـهم هـذا    إن عمدة من يكتبون يف قضية تكفري احلكام ومجاعة امل
ن سيداً يطلق األحكام اجلائرة ويرسل الكالم علـى  إقطب، حيث الرجل، كتب سيد

عواهنه، ويكفر عامة الناس وخاصتهم من غري ضوابط شـرعية، ودون التفـات إىل   
إن  على ما سـيأيت حملكومني، أقوال أهل العلم وتفصيالهتم يف ذلك، فيكفر احلكام وا

  .شاء اهللا
مجاعة املسلمني، فـإذا  فكان لزاماً علينا أن نبني أوالً أقوال سيد قطب يف تكفري 

بكالم سيد يف مثانية مواضع يف  )اجلهول ( علمت ذلك تبني لك سر  استدالل هذا 
  .كتابه الطاغوت، ويف قضية حساسة وهي احلاكمية ـ فتنة العصرـ

الـيت  وأخرياً يدخل يف إطار اجملتمع اجلاهلي تلك اجملتمعـات  : "ـ قال سيد١
تعتقد بألوهية أحد غري اهللا ، وال ألهنا تقـدم  ال ألهنا ... تزعم لنفسها أهنا مسلمة

الشعائر التعبدية لغري اهللا ولكنها تدخل يف هذا اإلطار ألهنا ال تدين بالعبوديـة هللا  
فهي ـ وإن مل تعتقد بألوهية أحٍد إال اهللا ـ ، تعطـي     ٠٠٠اوحده يف نظام حياهت

من هذه احلاكمية  أخص خصائص األلوهية لغري اهللا فتدين حباكمية غري اهللا فتتلقى
موقف اإلسالم  ٠٠٠نظامها وشرائعها ، وقيمها ، وموازينها ، وعاداهتا، وتقاليدها

يرفض االعتـراف   هأن: من هذه اجملتمعات اجلاهلية كلها يتحدد يف عبارة واحد 
  . ) ١("بإسالمية هذه اجملتمعات كلها

لبشرية وعادت لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إىل ا" ـ وقال ٢
 البشرية إىل مثل املوقف الذي كانت فيه يوم تنزل هذا القرآن على رسـول اهللا  

) .. شـهادة أن ال إلـه إال اهللا   : ( ويوم جاءها اإلسالم مبنياً على قاعدته الكربى 
شهادة أن ال إله إال اهللا مبعناها الذي عرب عنه ربعي بن عامر رسول قائد املسلمني إىل 

                                                           

  .دار الشروق) ١٠٣ـ ١٠١: ص(، "معامل يف الطريق) "١(
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٢٥ 

اهللا ابتعثنا لنخرج مـن  : ما الذي جاء بكم ؟ فيقول : الفرس وهو يسأله رستم قائد 
شاء من عبادة العباد إىل عبادة اهللا وحده ، ومن ضيق الدنيا إىل سعة الدنيا واآلخرة ، 

وهو يعلم أن رسـتم وقومـه ال يعبـدون    ٠٠٠ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم
له شعائر العبادة املعروفة ولكنهم إمنـا   كسرى بوصفه إهلاً خالقاً للكون، وال يقدمون

هبذا املعىن الذي يناقض اإلسالم وينفيه، فـأخربه أن   )١(يتلقون منه الشرائع ، فيعبدونه
اهللا ابتعثهم ليخرجوا الناس من األنظمة واألوضاع اليت يعبد العباد فيها العباد ويقرون 

ضوع هلـذه احلاكميـة   احلاكمية ، والتشريع واخل: هلم خبصائص األلوهية ـ وهي  
  .إىل عبادة اهللا وحده وإىل عدل اإلسالم  ٠٠٠والطاعة هلذا التشريع

) ال إلـه إال اهللا ( لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إىل البشرية بـ 
فقد ارتدت البشرية إىل عبادة العباد واىل جور األديان ، ونكصت عن ال إله إال اهللا ، 

ال إله إال اهللا دون أن يدرك مدلوهلا ودون أن : يردد على املآذن وإن ظل فريق منها 
يعي هذا املدلول وهو يرددها ودون أن يرفض شرعية احلاكمية اليت يـدعيها العبـاد   
ألنفسهم وهي مرادف األلوهية سواء اّدعوها كأفراد أو كتشـكيالت تشـريعية أو   

ـ     ا إذن حـق  كشعوب فاألفراد كالتشكيالت كالشعوب ليسـت آهلـة فلـيس هل
، إال أن البشرية عادت إىل اجلاهلية وارتدت عـن ال إلـه إال اهللا  ..... احلاكمية

  ...فأعطت هلؤالء العباد خصائص األلوهية ومل تعد توحد اهللا وختلص له الوالء 
البشرية جبملتها مبا فيها أولئك الذين يرددون على املآذن يف مشارق األرض 

وهؤالء أثقل إمثـاً وأشـد   ...   بال مدلول وال واقعومغارهبا كلمات ال إله إال اهللا

                                                           

إن علماء اإلسالم إذا تكلموا على اجملوس وعقائدهم الكفرية إمنا يذكرون أهنم عبدة نـريان، وأهنـم   )  ١(
  .لق الشر، وال يذكرون أهنم يعبدون كسرىإله خيلق اخلري وإله خي ،يعتقدون أن هناك إهلني

وهبذا األسلوب نرى أن سيداً يهون من قضية الكفر والشرك األكرب اللذين حارهبما األنبياء ويتخذ له سبيالً  
وال يوجد حتريف لـدين اهللا   سياسياً جديداً خمالف ملنهج األنبياء زاعماً للبلهاء أنه يسري على منهج األنبياء،

  .تحريفأشد من هذا ال
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٢٦ 

عذاباً يوم القيامة ، ألهنم ارتدوا إىل عبادة العباد ـ من بعد ما تبني هلم اهلدى ـ ومن 
   )١(."بعد أن كانوا يف دين اهللا

ارتدت البشرية إىل عبادة العباد ، واىل جور األديان ، ونكصت : " ـ وقال٣
يف ظالل "  ال إله إال اهللا: ظل فريق منها يردد على املآذن  عن ال إله إال اهللا ، وإن

  . دار الشروق)  ١٠٥٧/  ٢( القرآن
" إن هذا اجملتمع اجلاهلي الذي نعيش فيه ليس هو اجملتمع املسلم: "ـ وقال٤

  . دار الشروق) ٢٠٠٩/ ٤(يف ظالل القرآن 
ابتداًء يف إمنا كان شركهم احلقيقي يتمثل : "ـ وقال عن مشركي اجلاهلية ٥

ال عبادة األصنام تقربا واستشـفاعا  [ تلقي منهج حياهتم وشرائعهم من غري اهللا ، 
األمر الذي يشاركهم فيه اليوم أقوام يظنون أهنم مسلمون علـى ديـن   ] إىل اهللا 

  . ) ٢("حممد ، كما كان املشركون يظنون أهنم مهتدون على دين إبراهيم
باحلاكمية يف أي زمان ، ويف أي مكان هم والذين ال ُيفردون اهللا : "ـ وقال٦

مشركون ، ال خيرجهم من هذا الشرك أن يكون اعتقادهم ال إلـه إال اهللا جمـرد   
  .)٣("اعتقاد ، وال أن يقدموا الشعائر هللا وحده

بعـد أن   واجعلوا بيوتكم قبلـة : ـ وقال يف معرض احلديث عن قوله تعاىل ٧
وهنا يرشدنا اهللا إىل : "ار اجملتمع اجلاهليقرر فيما سبق دخول مسلمي العصر يف إط

واختاذ بيـوت العصـبة املسـلمة    ]تأمل..يريد مساجدها[اعتزال معابد اجلاهلية 
  .)٤("مساجد حتّس فيها باالنعزال عن اجملتمع اجلاهلي

إنه ال جناة للعصبة املسلمة يف كل أرض مـن أن يقـع عليهـا    : "ـ وقال٨
رياً ومنهج حياة عن أهل اجلاهلية من قومها ، العذاب إال بأن تنفصل عقدياً وشعو

                                                           

  .دار الشروق )  ١٠٥٧/  ٢" ( يف ظالل القرآن" ) ١(

  . دار الشروق) ١٤٩٢/  ٣" ( يف ظالل القرآن" )٢(

  .قدار الشرو) ١٤٩٢/  ٢" ( يف ظالل القرآن" )٣(

  .دار الشروق) ١٨١٦/  ٣" ( يف ظالل القرآن" )٤(
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٢٧ 

حىت يأذن اهللا هلا بقيام دار إسالم تعتصم هبا ، وإال أن تشعر شعوراً كامالً بأهنا هي 
األمة املسلمة ، وأن ما حوهلا ومن حوهلا ممن مل يدخلوا فيما دخلت فيه جاهليـة ،  

  . ) ١("وأهل جاهلية
يوم دولة مسلمة ، وال جمتمـع  إنه ليست على وجه األرض ال: "ـ وقال ٩

   )٢("مسلم ، قاعدة التعامل فيه هي شريعة اهللا ، والفقه اإلسالمي
ونقطة البدء الصحيحة يف الطريق الصـحيحة هـي أن تتـبني    : "ـ وقال١٠

هذا طريـق ، والطريـق   ... حركات البعث اإلسالمي أن وجود اإلسالم قد توقف 
وأنّ هـؤالء الـذين   أنّ اإلسالم قائم ، اآلخر أن تظُّن هذه احلركات حلظة واحدة 

فـإن سـارت   ... يّدعون اإلسالم ويتسمون بأمساء املسلمني هم فعالً مسلمون 
وإن سـارت يف  ... …احلركات يف الطريق األول سارت على صراط اهللا وهداه 

الطريق الثاين فستسري وراء سراب كاذب ، تلوح هلا فيه عمائم ُتّحرف الكلم عن 
ري بآيات اهللا مثناً قليالً، وترفع راية اإلسـالم علـى مسـاجد    مواضعه ، وتشت

  .)٣("الضرار
وحنن نعلم أنّ احلياة اإلسالمية ـ على هـذا الّنحـو ـ قـد      : "ـ وقال١١

، وأن وجود اإلسالم ذاته ـ من   )٤(توقفت منذ فترة طويلة يف مجيع أحناء األرض
  .)٥("مث ـ قد توقف كذلك

                                                           

  .دار الشروق)  ٢١٢٢/  ٤" ( يف ظالل القرآن) " ١(
  .دار الشروق)  ٢١٢٢/  ٤" (آنيف ظالل القر) " ٢(
  .هـ ١٤١٥دار الشروق )  ٢١٦ص " (العدالة االجتماعية) " ٣(
يف هذه األقوال كلها ظلم وافتراء على مجاعة املسلمني وحتريف رهيب لكلمة التوحيد وصرف هلا عن )  ٤(

كثري من الناس مـن   معناها احلقيقي الذي يقرره علماء اإلسالم، مث إنه يف الوقت نفسه يتجاهل ما وقع فيه
  .خمالفات ملعىن ال إله إال اهللا بصرف أنواع العبادة لغري اهللا كالدعاء والذبح لغري اهللا

  .هـ ١٤١٥دار الشروق ) ١٨٥ص " ( العدالة االجتماعية) " ٥(
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وما يؤمنُ أكثرهم باهلل إال وهم  : اهللا تعاىلـ وقال يف الكالم على قول ١٢
وهناك الشرك الواضح الظاهر وهو الدينونة : "بعد أن ذكر الشرك اخلفي مشركون 

لغري اهللا يف شأن من شؤون احلياة الدينونة يف شرع يتحاكم إليه ـ وهو نّص يف 
ومواسم  الشرك ال جيادل عليه ـ والدينونة يف تقليد من التقاليد كاختاذ أعياد

يشرعها الناس ومل يشرعها اهللا والدينونة يف زي من األزياء خيالف ما أمر اهللا به من 
  .) ١("الستر ويكشف أو حيدد العورات اليت نصت شريعة اهللا أن تستر

كل ما تقدم من أمثلة أُِخذَت من ثالثة من أشهر كتب سيد قطب وهي : أقول 
 سيد للجماعة املسلمة عامة، فإذا عرفت بّينة يف غاية الصراحة والوضوح على تكفري

  .ذلك فأعلم أن هذا املقلد ما أكثر النقل واالستدالل بأقواله، إال ألنه على دربه

                                                           

  .دار الشروق)  ٢٠٣٣/  ٤" ( يف ظالل القرآن) " ١(
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٢٩ 

  
  شهادات على سيد قطب وأتباعه بتكفري املسلمني

  
  )١(:اوي على سيد قطب وكتبه بالتكفريـ شهادة يوسف القرض ١
اليت متثل املرحلة األخرية من  يف هذه املرحلة ظهرت كتب الشهيد سيد قطب" 

تكفريه واليت تنضح بتكفري اجملتمع وتأجيل الدعوة إىل النظام اإلسالمي بفكرة جتديد 
الفقه وتطويره وإحياء االجتهاد وتدعو إىل العزلة الشعورية عن اجملتمع وقطع العالقـة  

امح واملرونة مع اآلخرين وإعالن اجلهاد اهلجومي على الناس كافة واإلزراء بدعاة التس
ورميهم بالسذاجة واهلزمية النفسية أمام احلضارة الغربية ويتجلى ذلك أوضح ما يكون 

يف ظالل القرآن يف طبعته الثانية ، ويف معامل يف الطريق، ومعظمه مقتـبس مـن   " يف
الظالل، ويف اإلسالم ومشكالت احلضارة، وغريها وهذه الكتب كان هلـا فضـلها   

  .")٢(بري كما كان هلا تأثريها السليبوتأثريها اإلجيايب الك

                                                           

  ).١١٠:ص( يوسف القرضاوي " ولويات احلركة اإلسالميةأ) " ١(
وممن يستشهد هبم هذا املقلد يف كتاباته  يوسف القرضاوي، الذي ما ترك بدعة إال وجاء هبـا، ويف  )  ١( 

ب مسـلمون  أقواله كالم خطري كبري يبني ضالله وفساد عقيدته، فهو يرى أن أهل الذمة من أهـل الكتـا  
ب منهم هلم وضع أخـص ال  أهل الذمة من أهل الكتاب هلم وضع خاص، والعر"باحلضارة والثقافة، فيقول

ستعراهبم وذوباهنم يف أمة العرب وتكلمهم بلغة القرأن وتشرهبم للثقافة اإلسالمية، واشتراكهم يف املواريـث  
الثقافية واحلضارية للمسلمني بصورة أكرب من غريهم فهم مسلمون باحلضارة والثقافة وإن كانوا مسـحني  

  ).٢/٦٧١فتاوى معاصرة "( بالعقيدة والطقوس
واحترام األديان السماوية لغري املسلمني وأن اإلسالم للمواطنني منهم ثقافة وحضارة وإن مل يكـن  :" يقولو

إسـالم  : ، وهكذا يزعم القرضاوي الضال بأن هناك إسالمان)١٠١:اإلسالم والعلمانية ص" ( ديناً وعقيدة
وهـو اإلستسـالم     د اهلل اإلسـالم إن الدين عن  :عقيدة وإسالم حضارة وثقافة، واهللا سبحانه وتعاىل يقول

واإلنقياد فال إسالم وإمنا كفر، وهذا يوجب فساد عقيدته وإعتقاده، ومن ضالالت القرضاوي أيضاً أنه يرى 
، وفتاوى ٣٠٧:احلالل واحلرام ص( ويرى مودهتم وأهنم إخواننا أن القتال مع اليهود ليس من أجل العقيدة، 

  ).٢/٦٣٧ معاصرة
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٣٠ 

على سيد قطب ) أحد كبار اإلخوان املسلمني( ـ شهادة فريد عبد اخلالق ٢
  :  )١(وأتباعه بأهنم يكفرون املسلمني

                                                                                                                                                                      

و ال "  )١١٢:ص( طواغيت اليت تعبد من دون اهللا وقلت عنهاة اليت جعلتها من المث إن الدميقراطي
لها القرضـاوي  ، قد جع"وندا يعبد من دون اهللا تعاىل رة املتبعة تعترب طاغوتشك أن األكثرية يف هذه الصو

وهي سياسية  لقمع احلكام املستبدين، الدميقراطية فيها ضمانات للحرية وأساليب":من السياسة الشرعية فقال
  ).٢٧١٩جريدة الشرق عدد("والدميقراطية وجهان لعملة واحدة شرعية باهبا واسع يف الفقه اإلسالمي فالشورى

عندما ُيعقـد  ) "١١٧: ص: ( واألحزاب اإلسالمية اليت جعلتها أيضاً من أنواع الطواغيت فقلت 
 والـود  ُيعطى من الـوالء  -قا ظاملا وإن كان فاس -والرباء يف احلزب، حبيث من ينتمي إىل احلزب  الوالء

وهو أصلح  ولو كان مسلما تقيا عدال، والنصرة ما ال يعطاه من هو خارج احلزب أو ينتمي إىل حزب آخر،
عنـدما   .!ولقادة احلـزب  عندما ُينصر احلزب يف الباطل كما ُينصر يف احلق، تعصبا للحزب ..!!من األول

والدخول يف أحزاب هذه صفاهتا هـو   ،يعبد من دون اهللا فهي طاغوتتكون األحزاب يف هذه الصورة، 
  "…وزعمت أهنا تعمل لإلسالم وإن تسمت بأمساء إسالمية دخول يف أحزاب طاغوتية

هـذا   إن: " من ضروريات هذا العصر ومن صمام األمان فقـال هذه األحزاب القرضاوي  جعلقد 
معينة باحلكم وتسـلطها   من استبداد فرد أو فئةالتعدد قد يكون ضرورة يف هذا العصر ألنه ميثل صمام أمان 

  ).٤٧٢١جريدة الراية عدد (    "على سائر الناس
وهوم حيي إسرائيل، يف انتخاباته وجيعل وجهله العريض اخلطري، وأخرياً وليس أخراً إليك ضالله الكبري،

وقد سقط برييز وهذا مما  كل آماهلم على جناح برييز العرب كانوا معلقني :"املخلوق أعلى من اخلالق فيقول
بالدنا مثل هذه البالد من أجل جمموعة قليلة يسقط واحد والشـعب هـو    حتمد إلسرائيل، نتمىن أن تكون

 التسعات األربع أو التسعات اخلمس النسب اليت نعرفها يف بالدنا ماهذا إهنا الكذب الذي حيكم ليس هناك

يف "(النسبة، حني إسرائيل على ما فعلـت  اأخذ هذهلو أن اهللا عرض نفسه على الناس م والغش واخلداع
    .... لو أن اهللا: عن قول القرضاوي  -رمحه اهللا  -العالمة ابن عثيمني  وقد سئل  .)لشريط مسج

اخلالق فعليه ان يتوب  نعوذباهللا، هذا جيب عليه أن يتوب وإال فهو مرتد ألنه جعل املخلوق أعلى من ":قالف
   )يف شريط مسجل "(املسلمني أن يضربوا عنقه يقبل عنه ذلك وإال وجب على حكام فإن تاب فاهللا ،إىل اهللا

 وفأين أنت من كل هذه الضالالت وغريها يا أبا بصري؟ ومل أنت ساكت عنها؟ مث توجه سهامك حن
أم حب ووالء ألهـل  هو حقد وحسد وبغض لعلماء أهل السنة واجلماعة؟ السلفيني من أئمة هذا الدين، أ

  .أسأل اهللا أن يشفيك من هذا املرض العضال ،؟لضاللالزيغ وا
   .)١١٥:ص( "اإلخوان املسلمون يف ميزان احلق "يف كتاب هقال)  ١(
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٣١ 

أملعنا فيما سبق إىل أن نشأة فكر التكفري بدأت بني شباب بعض اإلخـوان يف  " 
، وأهنم تأثروا بفكر الشـهيد  سجن القناطر يف أواخر اخلمسينات وأوائل الستينات 

سيد قطب وكتاباته ، وأخذوا منها أن اجملتمع يف جاهلية وأنه قد كفر حكامه الذين 
  .ا هـ " إذ رضوا بذلك وهتنكروا حلاكمية اهللا بعدم احلكم مبا أنزل اهللا ، وحمكوم

   : )وهو من كبار اإلخوان املسلمني( ـ شهادة علي جريشة ٣
وعة على مجاعة إسالمية كبرية إبـان وجـودهم يف   ويف احلديث انشقت جمم" 

ومع ذلك جلأت تلك اجملموعة إىل تكفري اجلماعة الكبرية ، ألهنا ال تزال .. السجون 
على رأيها يف تكفري احلاكم وأعوان احلاكم مث اجملتمع كله ، مث انشـقت اجملموعـة   

  )١("املذكورة إىل جمموعات كثرية ، كل منها يكفر اآلخر 

                                                           

  ).٢٧٩:ص( "االجتاهات الفكرية املعاصرة") ١(
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٣٢ 

  

  صري واحلاكمية وتكفري اجملتمعات اإلسالميةأبو ب
  

إن أبا بصري ومن لف لفه من خوارج العصر الذين يتكلمـون باسـم الغـرية    
اإلسالمية، قد تأثروا دون شك ببدع قدمية مثل بدعة التكفري باملعاصي، مث بالغوا يف 

  .رمي املسلمني هبا إىل حدود مل يعرفها املبتدعون األوائل من اخلوارج
كان اخلوارج األوائل قد متيزوا بالسبق إىل اخلروج عن منـهاج النبـوة يف   فإذا 

  ) .   ١(ليةيكافيمعاملة العصاة، فإن أحفادهم اليوم قد خلطوا احلرورية بالسبئية بامل

وأي شيء تغين املسميات عن قوم تسربلوا بالظلم والعدوان على العلماء، حىت 
رد ممارسة فقط بل هو أمر ُينظَّر له، ويـدلل  وليس ذلك جم! صار ديناً يدينون به اهللا؟

  .عليه
إن أبا بصري ومن على شاكلته يطالبون احلكام باحلكم مبا أنزل اهللا ويكفـروهنم  
إذا حكموا بغريه، مث ال حيكمون هم مبا أنزل اهللا يف فهم النصوص وال على أنفسـهم  

  .فحسبنا اهللا من هذه الدعاوى الكاذبة! وقياداهتم وأحزاهبم
لكم أن تتحولوا إىل طواغيـت، تسـنوا    غدعوى منازعة الطواغيت ال تسوإن 

ألنفسكم أحكاماً جائرة، وتصوبوا سهامكم حنو العلماء، وتتـهموهم، باإلرجـاء   
واجلـدال عـن   والتجهم، وعدم بيان احلق وممالئة احلكام والعمالة واجلاسوسـية،  

  .وغريها من التهم الباطلة اهلزيلةالطواغيب، 

                                                           

الـذي  " األمـري " ، وقد أودع تعاليمه اخلربة كتابه ١٥٢٧م وتويف عام ١٤٦٩ولد هذا اخلبيث عام  ) ١(
حيث يرسم صاحبه فيه سياسـة توحيـد   ياسة واحلكم على التتلمذ عليه واألهتداء هبديه، حيرص رجال الس

وتدعوا إىل التحرر من كل " الغاية تربر الوسيلة" الدويالت اإليطالية املتفرقة، وهذه السياسة تقوم على مبدأ
  .قيود الفضيلة واألخالق طلباً لتحقيق الغاية املنشودة
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٣٣ 

ب احنراف اخلوارج الرئيس اعتدادهم بأهوائهم يف مقابل النصوص، لقد كان سب
واعتدادهم بأنفسهم يف مقابل أهل العلم، يتقدمهم ذو اخلويصرة أول خارج حيـث  

  )     ١()اعدل يا رسول اهللا: (فقال اعترض على النيب 

عن رجل من عبد آالف كان مـع اخلـوارج مث   أخرج اإلمام أمحد يف مسنده 
ذعراً جيـر رداءه،   لقد دخل اخلوارج قرية فخرج عبد اهللا بن خبَّابمث  :فارقهم قال

، قالوا أنت عبد اهللا بن خبـاب صـاحب   )واهللا لقد رعتموين( مل تردع قال: فقالوا
 فهل مسعت من أبيك حديثاً حيدثه عـن رسـول اهللا   : رسول اهللا، قال نعم، قالوا

أنه ذكر فتنة القاعد فيها خري من  نعم  مسعته حيدث عن رسول اهللا :(حتدثناه، قال
فإن أدركت : القائم، والقائم فيها خري من املاشي، واملاشي فيها خري من الساعي، قال

: وال تكن عبد اهللا القاتل: وال أعلمه إال قال: قال أيوب) ذلك فكن عبد اهللا املقتول
قـدموه  ف: ، قال نعم، قالقالوا أأنت مسعت هذا من أبيك حيدثه عن رسول اهللا 

على ضفة النهر فضربوا عنقه فسال دمه كأنه شراك نعل ما ابذقر، وبقروا أم ولـده  
  . )٢()عما يف بطنها

  .)يقتلون أهل اإلميان ويدعون أهل األوثان( :عندما قال وصدق رسول اهللا 
أما آن لكم أن تسمعوا وتتعلموا املنهج احلق من أهل احلق؛ وأن تسـعوا  : أقول

هم، وتصدروا عن رأيهم، فتكفوا أذاكم عن اإلسالم واملسـلمني؛  إليهم، وتأخذوا عن
  حىت ال جيتمع على اإلسالم ظلم أعدائه وتشويه أبنائه؟

وهكذا اشتهر اخلوارج بسفك الدماء دون تورع فكانوا يستعرضون النـاس يف  
الطرقات ويف أماكنهم فال يسلم منهم أحد، فحينما كانوا خيرجون من مكان وكأهنم 

ئر ال يفرقون بني مستحق للعقوبة وغريهم ألهنم كـانوا يـرون أن مجيـع    بركان ثا

                                                           

  ).١٠٦٣( لم، ومس)٦٩٣٣(البخاري )  ١( 
  ).٢١١٠١(رقم  )٥/١١٠( رواه أمحد)  ٢(
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٣٤ 

خمالفيهم ال وزن لدمائهم حيث تركوا سنة اهلدى واتبعوا حكامهم الظلمة كما عـرب  
عن ذلك حيان بن ظبيان حيض أصحابه على اخلروج يف كلمة له زهـدهم فيهـا يف   

ا فلنأت إخواننـا فلنـدعهم إىل   انصرفوا بنا رمحكم اهللا إىل مصرن:" احلياة مث قال هلم
األمر باملعروف والنهي عن املنكر وإىل جهاد األحزاب، فإنه ال عذر لنا يف القعـود  

  .)١("إخل...ووال تنا ظلمة وسنة اهلدى متروكة
فإن هلك األول  ،ال يزال الناس خبري ما بقي األول يتعلم اآلخر" قال سلمان 

  .) ٢("م اآلخر هلك الناسقبل أن يتعلَّ
  

إن كان العبد يتحاكم يف مجيع شؤون حياته اخلاصة والعامة : " قال  أبو بصري
إىل شرع اهللا فهو عبد هللا عز وجل، وإن كان يتحاكم إىل شرع غريه ـ أّياً كان 
هذا الغري ـ ولو يف جزئية من جزئيات حياته فهو عابد هلذا الغري وداخل يف 

ن احلكم والتشريع وسن القوانني ، وسر ذلك أعبادته من أوسع  أبواب العبادة
والقيم واملوازين يعترب من أخص خصوصيات اإلهلية، فمن ادعاه لنفسه من دون ـ أو 
مع ـ اهللا عز وجل فقد ادعى اإلهلية، وزعمها لنفسه اختصاصاً وعمالً، وجعل من 

وبالتايل من أقر له هبذا احلق وحتاكم نفسه نداً هللا عز وجل يف أخص خصوصياته، 
دون أو مع اهللا ـ فهو داخل يف عبادته من دون اهللا أقر بذلك أم مل يقر،  ـ من

  . )٣("علم أو جهل
إن من أطاع : " وهذا الكالم العاطفي اإلنشائي قد أخذه عن سيد إذ قال: قلت

بشراً يف شريعة من عند نفسه، ولو يف جزئية صغرية، فإمنا هو مشرك وإن كان يف 

                                                           

  ).١٧٤ـ١٧٣/ ٥" (تاريخ الطربي) "١(
  .باب، ذهاب العلم )٢٤٩:، رقم)١/٩١(رواه الدارمي )٢(
  ).٢٦: ص" (الطاغوت) " ٣ (
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٣٥ 

مهما بقي بعَد  ..ا خرج هبا من اإلسالم إىل الشركاألصل مسلماً مث فعلها؛ فإمن
بلسانه، بينما يتلقى من غريِ اهللا، ويطيُع غَري ) أشهد أن ال إله إال اهللا : ( ذلك يقول

  .)٣/١١٩٨ظالل ال( "اهللا
  :وهو تكفري للمجتمعات اإلسالمية، وبطالن هذا القول من وجوه 
يم للنصوص، وعدم التزامكم فهمكم السق ابتليتم به سببه ذيال غلوال اـ هذ١

اخلوارج  يف تلك املتاهات فكفروا أسالفكم  أوقع ذيال وه، ومنهج السلف القومي
، حيث  له باجلنة كعلي بن أيب طالب طائفة من الصحابة من بينهم من شهد
  . ومن مل حيكم مبا أ�زل اهلل فأولئك هم الكافرون:متسكوا بآية جمملة أال وهي قوله تعاىل

 فإذا كان على عهد رسـول اهللا  : ")١(رمحه اهللا يخ اإلسالم ابن تيميةقال ش
بادته العظيمة، حىت أمـر  نتسب إىل اإلسالم من ليس منه مع عوخلفائه الراشدين قد ا

بقتاهلم، فيعلم أن املنتسب إىل اإلسالم والسنة يف هذه األزمان قد ميرق أيضاً  النيب 
من ليس من أهلها بل قد ميرق منـها وذلـك   من الكتاب والسنة، حىت يدعي السنة 

  ـ:منها األسباب
يـا أهـل الكتـاب ال تغلـوا يف ديـنكم       : حيث قال تعاىل يف كتابه الذي ذمه اهللالغلو 

وال تقولوا على اهلل إال احلق إمنا املسيح عيسى بن مريم رسول اهلل وكلمته ألقاهـا إىل مـريم وروح   
  .) ٢(وكفى باهلل وكيال :إىل قوله منه

                                                           

  ).٣٨٤ـ٣/٣٨٣" (جمموع الفتاوى) " ١ (
  .١٧١سورة النساء، آية )  ٢(
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٣٦ 

يا أهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم غري احلق وال تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا   :وقال تعاىل 
يف إياكم  والغلو (  :وقال النيب  ) ١( من قبل وأضلوا كثريا وضلوا عـن سـواء السـبيل   

  .  اهـ"وهو حديث صحيح) ٢() الدين فإمنا أهلك من كان قبلكم  الغلو   يف الدين
كام خاصة واألمة عامة، سواء أقروا ذلك أم مل يقروا، علموا أم ـ تكفري للح٢

جهلوا، وأصل هذا القول هو ربط أحوال املسلمني يف دار اإلسالم بأحوال حكامها، 
  .أحد أظهر أصول اخلوارج

وقالت طائفة من البيهيسية إذا كفر "): ١١٦:مقاالت املسلمني(قال أبو احلسن 
ار دار شرك وأهلها مجيعاً مشركون، وتركت الصالة اإلمام كفرت الرعية، وقالت الد

إال خلف من تعرف، وذهبت إىل قتل أهل القبلة وأخذ األموال، واستحلت القتل 
  ."كل حال ىوالسيب عل
ـ عدم اإلعذار باجلهل وإقامة احلجة، على هنج سيد قطب، وسيأيت الكالم ٣

  .على ذلك يف موضعه إن شاء اهللا
م يف أمر من أمور الدنيا ال يكونان إال هللا، ومها من ـ نعم إن التشريع واحلك٤

خصائص اهللا سبحانه، بيد أن من خالف ذلك حاكماً أو حمكوماً من غري استحالل 
أو جحد لوجوب احلكم بالشريعة اإلسالمية، ومن غري استهانة لشرع اهللا أو استهزاًء 

ة، فالزاين ال يكفر وحنو ذلك ليس بكافر، وهذا القول ال اختالف فيه بني أهل السن
وهلم جراً، ... شربه  إال إذا استحل الزىن، وشارب اخلمر ال يكفر إال إذا استحل

احلكم بغري  ىن وشرب اخلمر، واحلاكم واحملكوم يكفر بغريالزيكفر كل منهما، بغري و
  .ما أنزل اهللا، كما لو سجد لصنم، أو سب الدين، أو أهان املصحف

                                                           

  .٧٧سورة املائدة، آية )  ١(
  ).١٢٨٣(د، وأخرجه األلباين يف الصحيحة برقم رواه أمح)  ٢(
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٣٧ 

وال ) "٥/١٣٠( ـ رمحه اهللا ـ يف منهاج السنة  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
ريب أن من مل يعتقد وجوب احلكم مبا أنزل اهللا على رسوله فهو كافر، فمن استحل 
أن حيكم بني الناس مبا رآه هو عدالً من غري اتباع ملا أنزل اهللا فهو كافر، فإنه ما من 

ما رآه أكابرهم، بل  أمة إال وهي تأمر باحلكم بالعدل، وقد يكون العدل يف دينها
كثري من املنتسبني إىل اإلسالم حيكمون بعاداهتم اليت مل ينزهلا اهللا ـ سبحانه وتعاىل 
ـ كسوالف البادية، وكأمر املطاعني فيهم، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي احلكم به 

من الناس أسلموا، ولكن مع هذا ال حيكمون إال ]وكثري !... [دون الكتاب والسنة
ات اجلارية هلم اليت يأمر هبا املطاعون، فهؤالء إذا عرفوا أنه ال جيوز احلكم إال مبا بالعاد

أنزل اهللا فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن حيكموا خبالف ما أنزل اهللا فهم كفار وإال 
  .اهـ"من تقدم أمرهمككانوا جهاالً 
ملون هؤالء أطاعوا مشرعني فريون أن العدل هو ما رآه أكابرهم، وحي: قلت

بعاداهتم وسوالف البادية وهذه مثل القوانني اليت حيكم هبا احلكام اليوم وهي مدونة يف 
صدورهم وعقوهلم إن مل يكتبوها يف دواوهنم، ومع ذلك ال يكفرهم شيخ اإلسالم إال 

فانظر كيف حكم ، ال جيوز احلكم إال مبا أنزل اهللاباالستحالل وشرط أن يعرفوا أنه 
  باإلسالم مع أهنم مل يعرفوا أنه ال جيوز احلكم إال مبا أنزل اهللا؟هلم شيخ اإلسالم 

وهي مبثابة  مث كيف حكم هلم باإلسالم مع أهنم ال حيكمون إال بالعادات اجلارية
  ؟ فأين خوارج العصر من ابن تيمية ومن علماء اإلسالم؟القوانني
ابة قضية احلكم والتحاكم عند شيخ اإلسالم والذي هو مذهب الصح اًإذ

واألئمة من بعدهم يدخل ضمن اإلقرار التفصيلي، فليس جمرد التحاكم إىل غري 
  .بل يكون معصية وكفر دون كفر الشريعة يكون كفراً
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٣٨ 

عن سؤال ) ٥٧٤١(وقد جاء هذا التفصيل يف جواب فتوى اللجنة الدائمة رقم
بل منه من مل حيكم مبا أنزل اهللا، هل هو مسلم؟ أم كافر كفراً أكرب، وال تق: نصه

  أعماله؟
احلمد هللا وحده، والصالة والسالم على رسوله، وآله وصحبه، : اجلواب

ومن مل   :تعاىل ، وقالومن مل حيكم مبا أ�زل اهلل فألئك هم الكافرون :قال تعاىل:وبعد
ومن مل حيكم مبا أ�زل اهلل فألئك هم  :،وقال تعاىلحيكم مبا أ�زل اهلل فألئك هم الظاملون

لكن إن استحل ذلك، واعتقد جائزاً فهو كفر أكرب، وظلم أكرب وفسق ، الفاسقون
يعتقد ( أكرب خيرج من امللة، أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة، أو مقصد آخر وهو 

ذلك، فإنه آمث، يعترب كافراً كفراً أصغر، وظاملاً ظلماً أصغر، وفاسقاً فسقاً ) حترمي
، أهل العلم يف تفسري اآليات املذكورةأصغر ال خيرجه من امللة، كما أوضح ذلك 

  .اهـ"وباهللا التوفيق، وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
وعلى هذا يتنزل كالم الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رمحه اهللا ـ يف تعليقه على 

ويدخل : "حيث قال نواقض اإلسالم لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا
ع من اعتقد أن األنظمة والقوانني اليت يسنها الناس أفضل من شريعة يف القسم الراب

اإلسالم، أو أن نظام اإلسالم ال يصلح تطبيقه يف القرن العشرين، أو أنه كان سبباً يف 
ختلف املسلمني، أو أنه حيصر عالقة املرء بربه دون أن يتدخل يف شؤون احلياة 

رى أن نفاذ حكم اهللا يف قطع السارق أو األخرى، ويدخل يف القسم الرابع أيضاً من ي
رجم الزاين احملصن ال يناسب العصر احلاضر ويدخل أيضاً من اعتقد أنه جيوز احلكم 
بغري شريعة اهللا يف املعامالت أو احلدود أو غريها، وإن مل يعتقد أن ذلك أفضل من 

الدين حكم الشريعة، ألنه بذلك يكون قد استباح ما حرم اهللا مما هو معلوم من 
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٣٩ 

بالضرورة كالزنا واخلمر والربا واحلكم بغري شريعة اهللا فهو كافر بإمجاع 
  .اهـ"املسلمني

 رمحه اهللا فتوى صرحية يفرق فيها بني احلاكم بغري ما أنزل اهللا من غريوللشيخ 
من درس القوانني  عن حكم عندما سأل استحالل ومن حكم وهو مستحل لذلك

  ـ:؟الوضعية أو توىل تدريسها فقال
من يدرس القوانني أو يتوىل تدريسها ليحكم هبا أو ليعني ) القسم الثاين ( " 

ى أو حب غري ما أنزل اهللا، ولكن محله اهلوغريه على ذلك مع إميانه بتحرمي احلكم ب
فساق وفيهم كفر وظلم وفسق لكنه  فأصحاب هذا القسم الشك ،املال على ذلك

القول  به من دائرة اإلسالم، وهذا نر وظلم أصغر وفسق أصغر ال خيرجوفر أصغك
اهد ومجع من وهو قول ابن عباس وطاووس وعطاء وجمم لبني أهل الع هو املعروف

السلف واخللف كما ذكر احلافظ ابن كثري والبغوي والقرطيب وغريهم، وذكر معناه 
بد اللطيف بن حسن رمحه وللشيخ ع) الصالة  (العالمة ابن القيم رمحه اهللا يف كتاب 

الرسائل األوىل  ( رسالة جيدة يف هذه املسألة مطبوعة يف اجمللد الثالث من جمموعة اهللا
على خطر عظيم وخيشى عليهم من الوقوع يف  ، وال شك أن أصحاب هذا القسم)

  ".الردة
من يدرس القوانني أو يتوىل تدريسها مستحالً )  القسم الثالث(  :مث قال

ضل أم مل يعتقد ذلك فهذا القسم كافر بإمجاع للحكم هبا سواء اعتقد أن الشريعة أف
املسلمني كفراً أكرب؛ ألنه باستحالله احلكم بالقوانني الوضعية املخالفة لشريعة اهللا 

تحل الزنا يكون مستحالً ملا علم من الدين بالضرورة أنه حمرم فيكون يف حكم من اس
  اهـ.) ١("واخلمر وحنومها 

                                                           

  ).٣٣٠ـ٣٢٥: ص" ( جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة" )  ١(
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٤٠ 

وليته  ويالً لسيد قطب لكي يؤيد مقالته تلك،مث نقل أبو بصري بعد ذلك كالماً ط
وحيكّم عقله يف إخراج الناس  ،أن سيداً ال َيعذُر باجلهل قطعاً ثاستمر يف نقله، حي

بعد كالم يف سياق قصة ) ٤/١٩٩١ الظالل( عن دين اإلسالم حيث يقول يف 
  ـ:يوسف عليه السالم

، فالذي ال يعلم شيئاً ال ال جيعلهم على دين اهللا القومي) ال يعلمون ( وكوهنم " 
فإذا وجد ناس ال يعلمون حقيقة الدين مل يعد من املمكن ٠٠ميلك االعتقاد فيه حتقيقاً

ومل يقم جهلهم عذراً هلم ُيسبغ عليهم ! عقالً وواقعاً وصفهم بأهنم على هذا الدين
، ، فاعتقاد شيء فرع من العلم به)١(صفة اإلسالم ذلك أن اجلهل مانع للصفة ابتداء

  .وهذا منطق العقل والواقع، من منطق البداهة الواضح
إن الطاغوت ال يقوم يف األرض إال مّدعياً أخص خصائص األلوهية وهو الربوبية 

حق تعبيد الناس ألمره وشرعه، ودينونتهم لفكره وقانونه، وهو إذ يزاول هذا يف : أي
  .ى من القولعامل الواقع يدعيه ـ ولو مل يقله بلسانه ـ فالعمل دليل أقو

إن الطاغوت ال يقوم إال يف غيبة الدين القيم والعقيدة اخلالصة عن قلوب الناس، 
فما ميكن أن يقوم وقد استقر يف اعتقاد الناس فعالً أن احلكم هللا وحده، ألن العبادة ال 

  اهـ" مدلول العبادة! تكون إال هللا وحده، واخلضوع للحكم عبدة، بل هي أصال
قطب، وهو أستاذ القوم بال منازع، وقد غلط فيه غلطاً هو كالم سيد  اهذ

  .وال حول وال قوة إال باهللا العلي القدير كبرياً، فمحال أن يصيب فيه التلميذ الصغري،
فو اهللا إن هذا الكالم ال يقوله من كانت عنده أدىن معرفة بقواعد الشريعة  
  .وأصوهلا

  ـ:من وجهنيف أما بطالنه

                                                           

لو عاملنا سيد قطب مبنطق عقله وواقعه، يكون قد حكم على نفسه بالكفر فقد قال بأحدية الوجـود  )  ١(
  .ل باإلسالموخبلق القرآن وغريها من األقوال الكفرية، ولو أحسنا الظن به لقنا إنه جاه
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٤١ 

هل؟ وأين إقامة احلجة؟ كما قرر ذلك األئمة من سلف أين العذر باجل: األول
هذه األمة، فال أدري كيف  ينفي سيد قطب صفة الدين واإلسالم عن الناس بالعقل 

  !والواقع وهو يتكلم عن شرع اهللا؟
نعم إن حسن األفعال وقبحها ثابت بالعقل، ولكن الثواب والعقاب ال يكونان 

ال يثبت إال بالشرع، وال دخل للعقل فيهما  إال بعد ورود الشرع، حيث إن التكليف
  .إطالقا

أن حكم اخلطاب هل يثبت : وأصل هذا:"قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
: يثبت:  قيل: يف حق املكلف قبل أن يبلغه؟ فيه ثالثة أقوال يف مذهب أمحد وغريه

قضاء شيء من  ال يثبت، وقيل يثبت املبتدأ دون الناسخ، واألظهر أنه ال جيب: وقيل
 به ومن بلغ �ذركمأل:ذلك، وال يثبت اخلطاب إال بعد البالغ، لقوله تعاىل

]ومثل هذا يف القرآن متعدد ّبني  سبحانه أنه ال يعاقب أحد حىت ]١٩:األنعام ،
يبلغه ما جاء به الرسول، ومن علم أن حممداً رسول اهللا فآمن بذلك ومل يعلم كثرياً مما 

هللا على ما مل  يبلغه، فإنه إذا مل يعذبه على ترك اإلميان إال بعد جاء به، مل يعذبه ا
البلوغ، فإنه ال يعذبه على بعض شرائطه إال بعد البلوغ أوىل وأحرى، وهذه سنة 

   )١("املستفيضة عنه يف أمثال ذلك رسول اهللا 
مث نقل شيخ اإلسالم حوادث عن الصحابة يف عدم معرفتهم ببعض املسائل 

  .الشرعية
وأيضاَ فإن الكتاب والسنة قد دل على أن اهللا ال يعذب أحداً إال : "ال أيضاًوق

بعد  إبالغ الرسالة، فمن مل تبلغه مجلة مل يعذبه رأساً، ومن بلغته مجلة دون بعض 
  .تفصيل مل يعذبه إال على إنكار ما قامت عليه احلجة الرسالية

                                                           

  ).٤٢ـ٢٢/٤١( "جمموع الفتاوى")  ١(
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٤٢ 

ما جاء به الرسول، فلم  فمن كان قد آمن باهللا ورسوله، ومل يعلم بعض: مث قال
يؤمن به تفصيالً، إما أنه مل يسمعه، أو مسعه من طريق ال جيب التصديق هبا، أو اعتقد 
معىن آخر لنوع من التأويل الذي يعذر به، فهذا قد جعل فيه من اإلميان باهللا وبرسوله 

ر ه اهللا عليه، وما مل يؤمن به فلم تقم عليه به احلجة اليت يكفيبما يوجب أن يث
  .)١("خمالفها

خلط سيد قطب ـ كعادته ـ بني توحيد الربوبية وتوحيد األلوهية، : الثاين
إن الطاغوت ال يقوم يف األرض إال مدعياً : "وجهله بالفرق بينهما ذلك يف قوله

حق تعبيد الناس ألمره وشرعه، : أخص خصائص األلوهية وهو الربوبية، أي
  ".ودينونتهم لفكره وقانونه

وال خيرج من عامل أويت علماً يف التوحيد أو حىت ... من سيد باطل وهذا القول
طويلب علم يعرف حقيقة التوحيد، وإن دل هذا علي شيء وإمنا يدل على أن سيد 

  .قطب كان جاهالً يف أصل التوحيد
هي أفعال الرب من خلق ورزق وتقدير األمور من حياة وموت ويف : فالربوبية

  .كل ما يهم الكون
هي أفعال املكلفني من صالة وخوف ونسك ورجاء وتعلق وتوسل : ةواأللوهي

  .إخل....ودعاء وخشية ورغبة ورهبة
إمنا هي معىن من معاين الربوبية، : وليس لسيد سلف يف ذلك قطعاً فاحلاكمية

  . وإن احلكم والتحاكم من حقوق الربوبية،كما قرر ذلك األئمة
ن حكم بغري ما أنزل اهللا؟ سئل الشيخ حممد بن صاحل العثيمنب عن حكم م

إن احلكم مبا أنزل اهللا تعاىل من توحيد الربوبية، ألنه تنفيذ حلكم اهللا الذي : "فأجاب
هو مقتضى ربوبيته، وكمال ملكه وتصرفه، وهلذا مسى اهللا تعاىل املتبوعني يف غري ما 

                                                           

  ).١٢/٤٩٣" (جمموع الفتاوى) " ١(
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٤٣ 

أرباباً من دون اختذوا أحبارهم ورهباهنم :أنزل اهللا تعاىل أرباباً ملتبعيهم، فقال سبحانه
 )١(اهلل واملسيح ابن مريم وما أمروا إال ليعبدوا إهلاً واحداً ال إله إال هو سبحا�ه عما يشركون

  .]٣١:التوبة [
ولكن إفراط سيد يف التركيز على احلاكمية، وجهله حبقيقة ال إله إال اهللا، 

حلاكمية وتفسريها بال حاكم إال اهللا، ومن مث تفريطه يف العبودية، حيث جعل ا
، هو )٥/٢٧١٧الضالل (  والربوبية والقوامة والسلطان أخص خصائص األلوهية

  .الذي أوقعه يف هذه املتاهات
وعلى هذا ـ كما هو حال أتباعه اليوم  ومنهم أبو بصري ـ مل يصرفوا اهتماماً 

صرف العبادة لغري اهللا، من دعاء وذبح ونذر واستعانة واستغاثة : يذكر للشرك األكرب
ما كان شركهم : " ) ٢(لب العون واملدد، بل قال بصريح العبارة يف ظالل القرآنوط
، وال كان إسالم من أسلم ]عبادة األصنام[ احلقيقي من هذه اجلهة] كفار قريش [

  ".منهم متمثالً يف جمرد التخلي عن االستشفاع هبذه األصنام
يد والعادات ويف املقابل جعل سيد قطب اتباع البشر يف األخالق والتقال

واألزياء، مزاولة للشرك يف أخص حقيقته، وخمالفة لشهادة أن ال إله إال اهللا، وأن 
ولو توجه العبد إىل اهللا يف ألوهيته وحده ودان حممداً رسول اهللا يف أخص حقيقتها، 

، يف ظالل القرآن )لشرع اهللا يف الوضوء والصالة والصوم وسائر الشعائر
  .دار الشروق) ٤/٢١١٤(

                                                           

  ).١٤٤ـ٢/١٤٠" (جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني) " ١(
)٣/١٤٩٢) ( ٢(.  
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٤٤ 

الذي حنن نناقشه فيه اآلن، كالم سيد برمته، يف كتابه  )اهلدام ( هذا د نقل وق
ني يف الدين ، مؤيداً ملا فيه من تكفري شامل للمخالف)١٦١ـ١٥٣( الطاغوتوهو 

  .والدنيا على حد سواء
ولكن العبودية للعبيد ال تقف عند حدود العبودية للحكام : "قال سيد 

إن الصورة الصارخة ولكنها ليست هي كل شيء، ، فهذه هي والرؤساء واملشرعني
العبودية للعباد تتمثل يف صور أخرى خفية، ولكنها قد تكون أقوى وأعمق وأقسى 
من هذه الصورة، ونضرب مثاالً هلذا تلك العبودية لصانعي املوضات واألزياء 

كل الذين يسموهنم  …، أي سلطان هلؤالء على قطيع كبري جداً من البشرمثالً
ة األزياء سواء يف املالبس أو العربات أو إن الزي املفروض من آهل ٠٠٠رينمتحض

ليمثل عبودية صارمة ال سبيل جلاهلي وال جلاهلية ... املباين أو املناظر أو احلفالت
، ولو دان الناس يف هذه اجلاهلية احلضارية أن يفلت منها، أو يفكر يف اخلروج عنها

فماذا تكون العبودية إن مل .. ء لكانوا عباداً متبتلنيهللا بعض ما يدينون لصانعي األزيا
تكن هي هذه؟ وماذا تكون احلاكمية والربوبية إن مل تكن هي حاكمية وربوبية 

  !؟..........أيضا  صانعي األزياء
من أجل ذلك كله تنال قضية األلوهية والعبودية كل تلك العناية يف : مث قال

ي قضية ال تتعلق بعبدة األصنام واألوثان يف فه.. رساالت اهللا سبحانه ويف كتبه
اجلاهليات الساذجة البعيدة، ولكنها تتعلق باإلنسان كله يف كل زمان ويف كل مكان 
وتتعلق باجلاهليات كلها، جاهليات ما قبل التأريخ، وجاهليات التأريخ، وجاهليات 

  اهـ "القرن العشرين، وكل جاهلية تقوم على أساس من عبادة العباد للعباد
فقارن أخي اللبيب بني كالم سيد قطب املخالف ملنهج السلف وأهله، وتأمل 

  .قوله بدقة ونظر، مث احكم بالعدل، مث تأمل كالم شيخ اإلسالم، املار ذكره
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٤٥ 

إن أبا بصري الذي بىن كتابه هذا على تكفري احلكام واحملكومني من خالل : أقول
يف الدين ويف الدعوة إىل اهللا، حيث حاد عن منهج األنبياء  فهمه ملعىن الطاغوت،

جتاهل املاليني من املسلمني وهم يتخبطون يف شرك القبور، وميارسون التعبد لغري اهللا 
عز وجل، من ذبح ونذر واستعانة واستغاثة، وغريها، بل عد املخالفة يف الزينة أقوى 

واليابان،  وأعمق وأقسى صور العبودية لغري اهللا، مث ذهب بعيداً، إىل عامل الصني
  ٠٠٠٠والقارة اهلندية، يذكر ما يقومون به من عبادة البقر واألصنام واملشاهد

 منهم ريفأين الكالم عن أبناء جلدتك من املسلمني يف البالد اإلسالمية وكث
غارقون يف شرك القبور، يطلبون املدد واحلوائج من البدوي، واحلسني وزينب، وابن 

ئات من القبور يف بالد املسلمني، بل توجد مدن من عريب واجليالين، حيث يوجد  امل
القبور، تقدم هلا العبادات، وتقدم النقود لصناديق النذور، فأين الكالم على هذه 

  الطواغيت؟
قال احلافظ أبو حممد عبد الرمحن بن إمساعيل الشافعي املعروف بابن شامة يف 

االبتالء به من تزيني  عمومن هذا القسم أيضاً ماقد ): "البدع واحلوادث ( كتاب 
مواضع خمصوصة يف كل بلد حيكى  سراجإمد، وختليق احليطان والُع: الشيطان للعامة 

هلم حاك أنه رأى ىف منامه هبا أحداً ممن شهر بالصالح والوالية ، فيفعلون ذلك 
وحيافظون عليه مع تضييعهم لفرائض اهللا تعاىل وسننه ، ويظنون أهنم متقربون بذلك، 

اوزون هذا إىل أن يعظم وقع تلك األماكن يف قلوهبم فيعظموهنا، ويرجون مث يتج
الشفاء ملرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر هلا، وهى من عيون وشجر وحائط وحجر، 
وىف مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة كعوينة احلمى خارج باب توما، والعمود 

النصر ىف نفس قارعة  املخلق داخل باب الصغري، والشجرة امللعونة خارج باب
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٤٦ 

الطريق، سهل اهللا قطعها واجتثاثها من أصلها ، فما أشبهها بذات أنواط الواردة يف 
  .اهـ) ١("احلديث

فهذا نوح عليه السالم يدعو قومه تسعمائة ومخسني عاماً، ويوخبهم يف عبادهتم 
وما علمنا أنه تكلم ) وّدو، سواع، يغوث، يعوق، ونسر(خلمسة رجال صاحلني، 

  .ل هذه املدة عن شرك احلاكميةخال
قال يا أبت مل  :وهذا إبراهيم عليه السالم وهو يدعو قومه، إىل ترك عبادة األصنام

  .وما علمنا أنه تكلم عن احلاكمية، تعبد ما يسمع وال يبصر وال يغين عنك شيئاً 
 وإذا تتبعنا سرية األنبياء وجدنا أن التحذير من الشرك، وصرف الدعاء لغري اهللا

،  كان حمور خصومتهم مع أقوامهم، انظر قصة هود وقصة موسى، وأخرياً حممد
فقد جاء إىل البشرية وهي تسيطر عليها قوتان عظيمتان هي فارس والروم، وكانت 
حتكم العامل بالقوانني الفارسية والرومانية، وكانت قريش تتحاكم إىل طواغيت 

ذا إطالقاً يف البداية، وبدأ مع قومه وبين ، إىل شيء من هالقبائل، ومل يلتفت النيب 
، مثل عبدة الالت والعزى واملالئكة وغريهم من كربجلدته وركز على الشرك األ

  .الصاحلني
مث انظر إىل القرآن وهو يتكلم عن النصارى، جتد أن أكثر احلديث عنهم يدور 

 ، حول اعتقادهم يف عيسى عليه السالم، ومن هذا املنطلق كان الرسول 

                                                           

ويف مصر كذلك من هذه القبور املنامية وحنوها كقرب احلسني وزينب رضي اهللا عنهما، وكـثري ممـا   )  ١( 
على عقيدة أهل اجلاهلية األوىل وهي عقيدة أن الويل يتشكل يف أربعـني جسـماً،   يسمى باألربعني، وبناء 

وزعم الدباغ مبالغة يف الوقاحة والضالل أنه يكون للويل ثالثة وستون جسماً، وكم يف غري مصر من هـذه  
امللك  املواضع الشركية من قبور وأشجار وأحجار، عجل اهللا تطهري البالد منها كما طهر احلجاز بيد جاللة

انظر كتاب فتح اجمليد شرح كتاب التوحيد للشـيخ عبـد   ( عبد العزيز آل سعود، رمحه اهللا وأجزل مثوبته
  ).١٣٨: الرمحن آل الشيخ حتقيق حممد حامد الفقى باب من تربك بشجر أو حجر  حنومها ص
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٤٧ 

ويعين ذلك فصل الدين " دع ما هللا هللا وما لقيصر لقيصر"حياورهم، وكان شعارهم
عن الدولة،وقد كانوا حتت تأثري دولة الروم صاحبة القوانني اليت ما زالت مصدراً من 

  .مصادر تشريعات العامل احلديث
ـ كما هو حال أستاذه  هذا الرجلوهذا إن دل على شيء إمنا يدل على خمالفة 

  .ب ـ لدعوة األنبياء اليت ركزت على نبذ عبادة األصنام واألوثانسيد قط
فِلَم ال يسعكم ما وسع األنبياء يف دعوهتم إىل اهللا تعاىل؟ فلسان حالكم شئتم أم 

إن منهجنا أفضل من منهج األنبياء يف الدعوة إىل اهللا، فإنا هللا وإنا إليه  :أبيتم يقول
  .راجعون

ت من القرآن على ما ذهب إليه من تكفري احلكام بآيا )اجلهول( هذا مث استدل 
  :واحملكومني، ومنها

  .]٣١:التوبة[، اختذوا أحبارهم ورهباهنم أرباباً من دون اهلل:ـ قوله تعاىل١

فال وربك ال يؤمنون حتى حيكموك فيما شجر بينهم ثم ال جيدوا يف : ـ قوله تعاىل٢
  .]٦٥:ساءالن[، أ�فسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما

  : مث نقل كالم ابن القيم فيما يظن أنه يوافق هواه مث قال
إذا كان اإلميان ال يثبت لصاحبه إال بالتحاكم إىل شرع اهللا عز وجل، فإن " 

له سبحانه، ألنه  أوهلما أن التحاكم إىل شرع اهللا تعاىل عبادة: ذلك يدل على أمرين
إذا كان يتضمن نوع عبادة هللا عز  شرط لإلميان، وال يكون شيء شرطاً لإلميان إال

وجل، أما األمر الثاين، فهو أن عدم التحاكم إىل شرع اهللا عز وجل ينفي اإلميان 
  .الذي يتضمن عبادة املخلوق، ولو يف وجه من األوجه

عبادة من املتحاِكم إىل املتحاكَم إليه، فمن يتحاكم ـ يف " التحاكم"فدل أن 
ة ـ إىل اهللا وحده فهو عبد هللا تعاىل، ومن مجيع شوؤن حياته اخلاصة والعام
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٤٨ 

يتحاكم إىل غريه ـ أيا كان هذا الغري ولو يف جزئية من جزئيات حياته ـ فهو 
  .)١("هلذا الغري
هذا الكالم هو ما يدندن حوله سيد قطب دائماً، ويطلق  األحكام : قلت

  .اجلائرة إزاءه، وينفي اإلميان عن أهله، ويكفر املسلمني على غراره
إن من أطاع بشراً من عنده، و يف جزئية صغرية، فإمنا هو : "فاقرأ ما يقوله سيد

مشرك، وإن كان يف األصل مسلماً مث فعلها، فإمنا خرج هبا من اإلسالم إىل الشرك 
بلسانه بينما هو يتلقى ) أشهد أن ال إله إال اهللا : ( مهما بقي بعد ذلك يقول..أيضاً

  .)٢("من غري اهللا، ويطيع غري اهللا
أإذا أطاع أبو بصري البشر يف نظام املرور وجوازات وتأشريات السفر  :أقول

واإلقامة كما يفعل يف بالد الكفر واإلسالم وصرف النقد واستعمال وسائل االتصال 
  .؟وغريها فهو مشرك؟

منهج السلف يف الطاعة التعبدية التفصيل، فمن املعلوم عند أهل العلم أن :ولكن
معتقداً ما يقول كان مشركاً، أما الطاعة يف الفعل ال االعتقاد فهي  من أطاع املشرك

  .معصية وليست شركاً
ولشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا كالم، فصل فيه وأصل، وهو كالم بنيُّ ال   

ـ رمحه اهللا ـ يف منهاج :، حيث قالحيتاج إىل شرح أو تعليق، وقد سبق ذكره
مل يعتقد وجوب احلكم مبا أنزل اهللا على رسوله  وال ريب أن من) "٥/١٣٠( السنة 

فهو كافر، فمن استحل أن حيكم بني الناس مبا رآه هو عدالً من غري اتباع ملا أنزل اهللا 
فهو كافر، فإنه ما من أمة إال وهي تأمر باحلكم بالعدل، وقد يكون العدل يف دينها 

مون بعاداهتم اليت مل ينزهلا اهللا ما رآه أكابرهم، بل كثري من املنتسبني إىل اإلسالم حيك

                                                           

  ).٣٤: ص" (الطاغوت) " ١(
  ).٣/١١٩٨" (يف ظالل القرآن) " ٢(
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٤٩ 

ـ سبحانه وتعاىل ـ كسوالف البادية، وكأمر املطاعني فيهم، ويرون أن هذا هو 
من الناس أسلموا، ولكن مع ]وكثري !... [الذي ينبغي احلكم به دون الكتاب والسنة

وا أنه هذا ال حيكمون إال بالعادات اجلارية هلم اليت يأمر هبا املطاعون، فهؤالء إذا عرف
ال جيوز احلكم إال مبا أنزل اهللا فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن حيكموا خبالف ما 

  .اهـ"من تقدم أمرهمكأنزل اهللا فهم كفار وإال كانوا جهاالً 
، ولكنه بتره، ـ كما )٨٨:ص(كالم شيخ اإلسالم  يف  )اهلدام(هذا وقد نقل 

اليت لو أثبتها هلدم ما هو دأهبم ـ وحذف بعض كلماته ـ كما هي شيمتهم ـ  
وال شك أن هذا النص  ) وإال كانوا جهاالً( بناه، إذ حذف منه هذه الكلمة الفاصلة 

  .فاصل، حيث إن شيخ اإلسالم مل يكفر إال من استحل احلكم بغري ما أنزل اهللا
 ،اختذوا أحبارهم ورهباهنم أرباباً من دون اهلل  :أما اإلستدالل بقول اهللا تعاىل

الشبه اليت يستدل هبا هؤالء التكفرييون ـ خوارج العصر ـ وال حجة هلم  فهو من
فيها سوى انطالقهم إىل آيات نزلت يف الكفار وإنزاهلا على املؤمنني، وسبب ذلك، 
التعامل املباشر مع النص دون النظر يف فقه أئمة السلف فيه إلعراضهم عن السنة 

  .وأقوال الصحابة
) ٣٠٩٥( هلا، فقد أخرج الترمذي  م تفسري النيب وتفسريهم هلذه اآلية يصاد

ويف عنقي صليب  أتيت النيب : وغريه من حديث عدي بن حامت رضي اهللا عنه قال
  ".يا عدي، اطرح عنك هذا الوثن: من ذهب فقال

  .اختذوا أحبارهم ورهباهنم أرباباً من دون اهلل ومسعته يقرأ من سورة براءة 
وا يعبدوهنم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا هلم شيئاً استحلوه، أما إهنم مل يكون: " قال

  ".وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه
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٥٠ 

فليس جملرد تلقي الشرائع وإطاعتهم واتباعهم، حكم اهللا عليهم بالشرك، بل 
، وليس  ألهنم اعتقدوا حتليل ما حرم اهللا وحترمي ما أحل اهللا، كما بني ذلك النيب 

  .بعد بيانه بيان
ود أنه ليس كل من دخل حتت قاعدة حكم قانوين يكون كافر، فقد فاملقص

يكون  الدافع للدخول حمض شهوة، فاملسألة فيها تفصيل بني االستحالل وعدمه، 
  .وبني قوانني العادات والعبادات

ولكن أبا بصري ومن لف لفه أبوا إال أن حياذوا مذهب اخلوارج يف التكفري 
  .قانوين كافر باملعصية بدعوى الدخول حتت حكم

وكذلك يصطدم تفسريهم لآلية مباشرة  مع تفسري ابن تيمية هلذه اآلية،  فقد 
  ): ٧١ـ٧/٧٠الفتاوىجمموع (قال يف ففّصل رمحه اهللا املسألة فأجاد وأفاد، 

وهؤالء الذين اختذوا أحبارهم ورهباهنم حيث أطاعوهم يف حتليل ما حرم اهللا، "
  :وجهنيوحترمي ما أحل اهللا، يكونون على 

أن يعلموا أهنم بدلوا دين اهللا فيتبعوهنم على التبديل، فيعتقدون حتليل ما : أحدمها
حرم اهللا، وحترمي ما أحل اهللا، اتباعاً لرؤسائهم مع علمهم أهنم خالفوا دين الرسول، 
فهذا كفر، وقد جعله اهللا ورسوله شركاً، وإن مل يكونوا يصلّون هلم ويسجدون هلم، 

ريه يف خالف الدين مع علمه أنه خالف الدين، واعتقد ما قاله فكان من اتبع غ
  .دون ما قاله اهللا ورسوله مشركاً مثل هؤالء

أن يكون اعتقادهم وإمياهنم بتحليل احلالل وحترمي احلرام ثابتاً لكن : الثاين
، كما يفعل املسلم ما يفعله من املعاصي اليت يعتقد أهنا ة اهللاأطاعوهم يف معصي

  .اهـ "م حكم أمثاهلم من أهل الذنوبمعاصي، وهل
إذن فاآلية يقصد هبا اختاذ العلماء والعباد أرباباً بطاعتهم يف التحليل والتحرمي، 
اعتقاداً وعمالً، وليس جمرد عمل، وأن الشرك الذي وقع يف بين إسرائيل إمنا جاء من 
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٥١ 

ن أوامر اهللا عز وضعهم األحبار والرهبان مقام اهللا يف التحليل والتحرمي، وإعراضهم ع
يف احلديث الذي مر ذكر، قول  وجل، يدل على ذلك إضافة إىل تفسري النيب 

أما إهنم مل يكونوا يصومون هلم وال يصلون هلم، : " ملا سئل عن اآلية حذيفة 
ولكنهم كانوا إذا أحلوا هلم شيئاً حّرمه اهللا عليهم استحلوه، وإذا حّرموا عليهم شيئاً 

  . )١("موه فتلك كانت ربوبيتهمأحله اهللا هلم حّر
  :فهؤالء الذين أطاعوا  احمللل ملا حرم اهللا، أو احملرم ملا أحل اهللا على ضربني

  .إما أن يكون موافقاً له يف التحليل والتحرمي فهذا ال شك يف كفره
حملال ملا أحل اهللا، حمرماً ملا حرم اهللا، إال أنه أطاعهم يف : وإما أن يكون خمالفاً له

  .ية، فهذا ال يكفر، وفعله كسائر املعاصي خالفاً للخوارج أوائلهم وأواخرهممعص
أن اآلية ليس فيها ما يدل على أهنا أنزلت يف بين إسرائيل كلهم بدون  كما

ليسوا سواءً  : استثناء، بل شواهد القرآن دالة على خالف ذلك فاهللا عز وجل يقول
، ]١١٣:آل عمران [أ�اء الليل وهم يسجدونمن أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات اهلل 

  .واهللا أعلم
وقد نقل الشيخ ابن عثيمني التقسيم الذي مر ذكره عن شيخ اإلسالم ابن تيمية 

  :واحلكم بغري ما أنزل اهللا ينقسم إىل قسمني:" رمحهما اهللا مث قال
أن يستبدل هذا احلكم حبكم اهللا ـ تعاىل ـ حبيث يكون عاملاً حبكم : أحدمها

له أوىل وأنفع للعباد من حكم اهللا، أو أنه مساوٍ  هللا، ولكنه يرى أن احلكم املخالفا
حلكم اهللا، أو أن العدول عن حكم اهللا إليه جائز؛ فجعله القانون الذي جيب التحاكم 
إليه، فمثل هذا كافر كفراً خمرجاً عن امللة، ألن فاعله مل يرض باهللا رباً، وال مبحمد 

أفحكم اجلاهلية يبغون ومن : الم ديناً، وعليه ينطبق قوله تعاىلرسوالً، وال باإلس
                                                           

  ).١١٥ـ١٠/١١٤(رواه ابن جرير)  ١(
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ومن مل حيكم مبا أ�زل اهلل فأولئك هم : ، وقوله تعاىلأحسن من اهلل حكماً لقوم يوقنون
  .الكافرون
له يف قضية معينة، دون أن جيعل  أن يستبدل حبكم اهللا تعاىل حكماً خمالفاً: الثاين

  :إليه، فله ثالث حاالت ذلك قانوناً جيب التحاكم
أن يفعل ذلك عاملاً حبكم اهللا تعاىل، معتقداً أن ما خالفه أوىل منه وأنفع : األوىل

للعباد أو أنه مساوٍ له، أو أن العدول عن حكم اهللا إليه جائز، فهذا كافر كفراً خمرجاً 
  .عن امللة، ملا سبق من القسم األول

، معتقداً أنه أوىل وأنفع، ولكن خالفه بقصد أن يفعل ذلك عاملاً حبكم اهللا: الثانية
اإلضرار باحملكوم عليه، أو نفع احملكوم له، فهذا ظامل وليس بكافر، وعليه يتنزل قول 

  . ومن مل حيكم مبا أ�زل اهلل فأولئك هم الظاملون  :اهللا تعاىل
أن يكون كذلك لكن خالفه هلوى يف نفسه، أو مصلحة تعود إليه، فهذا : الثالثة

ومن مل حيكم مبا أ�زل اهلل فأولئك هم  : اسق، وليس بكافر، وعليه يتنزل قوله تعاىلف
  .الفاسقون

وهذه املسألة ـ أعين مسألة احلكم بغري ما أنزل اهللا ـ من املسائل الكربى اليت 
ابتلي هبا حكام هذا الزمان، فعلى املرء أن ال يتسرع يف احلكم عليهم مبا ال 

ه احلق، ألن املسألة خطرية،  نسأل اهللا تعاىل أن يصلح ل يستحقونه، حىت يتبني
  اهـ) ١("للمسلمني والة أمورهم وبطانتهم 

وهذا احلكم متحقق مبقدمته ونتيجته يف الرعية أيضاً وليس خاصاً : أقول
  .بالراعي

                                                           

  ).٢/١٤٤"(جمموع فتاوى الشيخ ابن عثيمني) "  ١(
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٥٣ 

فال وربك ال يؤمنون  :أما اآلية الثانية اليت استدل هبا أبو بصري فهي، قوله تعاىل
 ك فيما شجر بينهم ثم ال جيدوا يف أ�فسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماحتى حيكمو

  .] ٦٥:النساء[
إذا كان اإلميان ال يثبت لصاحبه إال بالتحاكم إىل شرع اهللا : " مث قال بعد ذلك

  : عز وجل، فإن ذلك يدل على أمرين
ميان، وال له سبحانه، ألنه شرط لإل أوهلا أن التحاكم إىل شرع اهللا تعاىل عبادة

  .يكون شيء شرطاً لإلميان إال إذا كان يتضمن نوع عبادة هللا عز وجل
ينفي اإلميان عن ..أما األمر الثاين فهو أن عدم التحاكم إىل شرع اهللا عز وجل 

صاحبه، وقد تقدم أن اإلميان ال ينفى عن صاحبه إال بالشرك الذي يتضمن عبادة 
    ).   ١("ولو يف وجه من األوجهاملخلوق، 

أصل اإلميان وحقيقته عن مجيع من مل حيكم  )اجلهول( هذا لقد نفى : أقول 
، يف أي وجه من الوجوه ومن ثَم قضى عليه بالكفر االعتقادي من غري  الرسول

تفصيل، ومل أجد أحداً من املفسرين من جترأ على القول هبذا احلكم العام الذي وصل 
  .)٢(إليه، وهذا عني كالم سيد قطب

وقد أمر اهللا املسلمني كلهم إذا تنازعوا يف شيء : " يخ اإلسالم ابن تيميةقال ش
ياأيها الذين ءامنوا أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول  : أن يردوه إىل اهللا والرسول؛ فقال تعاىل

وأويل األمر منكم فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهلل والرسول إن كنتم تؤمنون باهلل واليوم اآلخر 
  ].٥٩:النساء[  ري وأحسن تأويالًذلك خ

                                                           

  ).٣٤:ص" (الطاغوت) " ١(
  ).٢/٨٩٤"( يف ظالل القرآن"انظر)  ٢(
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فال وربك ال يؤمنون حتى حيكموك فيما شجر بينهم ثم ال جيدوا يف أ�فسهم : وقال تعاىل
  ].٦٥:النساء[ حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً

فمن مل يلتزم حتكيم اهللا ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم اهللا على نفسه أنه ال 
اً حلكم اهللا ورسوله باطناً وظاهراً، لكن عصى واتبع هواه، يؤمن، وأما من كان ملتزم

فهذا مبنزلة أمثاله من العصاة، وهذه اآلية مما حيتج هبا اخلوارج على تكفري والة األمر 
  اهـ)١("الذين ال حيكمون مبا أنزل اهللا، مث يزعمون أن اعتقادهم هو حكم اهللا

اب ذكر الذنوب اليت تصري ب)  (اإلبانة( وقد ذكر اإلمام ابن بطة يف كتاب 
احلكم بغري ما : وذكر ضمن هذا الباب) بصاحبها إىل كفر غري خارج به من امللة

  .)٢("أنزل اهللا، وأورد آثار الصحابة والتابعني على أنه كفر أصغر غري ناقل عن امللة
فمن استكمل هذه : " يقول الشيخ السعدي ـ رمحه اهللا ـ يف تفسري هذه اآلية

عين التحكيم وانتفاء احلرج والتسليم ـ فقد استكمل مراتب الدين كلها، املراتب ـ ي
ومن ترك هذا التحكيم املذكور، غري ملتزم له، فهو كافر ومن تركه مع التزامه فله 

  .  )٣("حكم أمثاله من العاصيني
بكالم ابن القيم رمحه اهللا، فهو استدالل باطل حيث أن موقـف   استداللكأما 

يف كتابـه   ذلـك جداُ يف مسألة احلكم بغري ما أنزل اهللا، كما بني ابن القيم واضح 
وها هنا "  :فقال رمحه اهللا  الذي عليه السلف فهو يرى التفصيل )كم تارك الصالةح(

  .كفر عمل،  وكفر جحود وعناد: أن الكفر نوعان: أصل آخر، وهو
اً وعناداً؛ أن يكفر مبا علم أن الرسول جاء به من عند اهللا جحود: فكفر اجلحود

  .من أمساء الرب وصفاته، وأفعاله، وأحكامه
                                                           

  ).٥/١٣١" (منهاج السنة) " ١(
  ).٧٣٧ـ ٢/٧٣٣" (اإلبانة) " ٢(
  ).٩٤ـ٢/٩٣( "تيسري الكرمي الرمحن")  ٣(
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٥٥ 

  .وهذا الكفر يضاد اإلميان من كل وجه
  :فينقسم إىل ما يضاد اإلميان  وإىل ما ال يضاده: وأما كفر العمل

  .فالسجود للصنم، واالستهانة باملصحف، وقتل النيب، وسبه يضاد اإلميان
؛ فهو من الكفر العملي قطعـاً وال  وأما احلكم بغري ما أنزل اهللا، وترك الصالة

  .ميكن أن ينفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه اهللا ورسوله عليه 
ـ   فاحلاكم بغري ما أنزل اهللا كافر ، وتارك الصالة كافر ـ بنص رسول اهللا  

ولكن هو كفر عمل ، الكفر اعتقاد ، ومن املمتنع أن يسـمي اهللا ـ سـبحانه ـ     
تارك الصالة كـافراً ، وال   كافراً ، ويسمي رسول اهللا احلاكم بغري ما أنزل اهللا 

اإلميان عن الـزاين ، والسـارق ،    يطلق عليها اسم الكفر ، وقد نفى رسول اهللا 
وشارب اخلمر ، وعمن اليأمن جاره بوائقه ، وإذا نفي عنه اسم اإلميان ، فهو كافر 

ترجعـوا   ال: ( ولهمن جهة العمل ، وانتفى عنه كفر اجلحود واالعتقاد، وكذلك ق
  .)٢(اهـ) ١("فهذا كفر عمل) بعدي كفاراً، يضرب بعضكم رقاب بعض

إذن فما قلناه يف مسألة احلكم بغري ما أنزل اهللا سابقاً نقوله اآلن ونقوله الحقاً، 
وعلى فهم السلف دائماً، فليس بعد فقه السلف من فقه، وماذا بعد احلق إال الضالل 

                                                           

  ).٧٨ـ٧٢:ص" (الصالة وحكم تاركها) "١(
االنتصار ألهل التوحيد والرد على من جـادل عـن   " أبو بصري كالم ابن القيم هذا يف كتابه  لقد نقل ) ٢(

ولكنه بتره وحرفه كما هو عادته يف بتر وحتريف النصوص  لقد حذف من كالم اإلمام ابن قيم " الطواغيت
وأمـا  " اجلوزيـة   بينما سياق كالم ابن قيم....." واحلكم : "فصار السياق كاآليت " أما"رمحه اهللا كلمة 

، فهذا السياق يدل على أن احلكم بغري ما أنزل اهللا عند ابن القيم من الكفر العملـي الـذي   ... " احلكم
اليضاد اإلميان من كل وجه وأما السياق احملرف فهو عطف على الكفر العملي الذي يضاد اإلميان من كـل  

واحلكم بغري مـا أنـزل اهللا   : "ط األسود، ومجلة باخل"ما يضاد اإلميان: "وجه، وليؤكد حتريفه، جعل كلمة 
جعلها كذلك ليشد انتباه القارىء أن ابن قيم رمحه اهللا يرى أن احلكم بغري ما أنزل اهللا كفـر عملـي   ..." 

 . خمرج من امللة بإطالق، فتنبه هلذا التحريف الشنيع : مضاد لألميان من كل وجه ، أي 



  
   ـــــــــــــــــــ أهل الضاللالنصال يف الرد على شحذ       

  

٥٦ 

له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني �وله  يشاقق الرسول من بعد ما تبنيومن  : املبني قال تعاىل
  .ما توىل و�صليه جهنم وساءت مصرياً

فمن يتأمل حال األمة من هذه القضية اهلامة ـ أي التحاكم إىل : "قال أبو بصري
حيث أن احلاكم غري اهللا ـ يدرك أن هذا الدين قد عاد غريباً كما بدأ وأشد، 

 أكثر األمصار والديار ـ هو الطاغوت، وأن الشريعة املتبعة هي واملشرع ـ يف
شريعة الطاغوت والناس يتحاكمون إليها طواعية ومن دون أن جيدوا يف أنفسهم 
حرجاً من ذلك، فدخلوا يف زمرة املشركني الذين يعبدون الطاغوت من حيث 

عم أنه يشعرون أو ال يشعرون، ولرمبا جتد منهم ـومع ذلك ـ من يصلي، ويز
  .)١(!"٠٠٠من املسلمني

  .تكفري أوضح من سابقه للحكام واحملكومني على طريقة سيد قطب: قلت 
وهذا القول، أعين ربط ساكين دار اإلسالم بأحوال حكامها من أظهر أصول   

اخلوارج على تباين أقواهلم ختفيفاً وتشديداً، وقد نقلت لكم آنفاً قول أيب احلسن عن 
  .الطائفة البيهيسية

وإطالق الكالم هبذه الصيغة جمازفة كبرية خطرية،  فمجرد التحاكم إىل غري اهللا 
ال يكون طاغوتاً، بل هو دائر بني كونه كفراً وكونه كبرية من الكبائر، وقد فصل 
العلماء القول يف ذلك، ال سيما إن كان الرجل يشهد الشهادتني ويفعل بعض شعائر 

اهللا،  أو القول بإن  التحاكم إىل غري اهللا أفضل اإلسالم، ومل يظهر منه جحود حكم 
  .أو أن حكم اهللا ال يناسب الوقت احلاضر أو جيوز احلكم هبذا وذاك

                                                           

  ) ٣٦ـ٣٥:ص" (الطاغوت) " ١(
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٥٧ 

مث لو سلمنا لك جدالً مبا تقول فيما خيص احلاكم الذي تزعم أنه طاغوت، فما 
فإن الناس  ال يتحاكمون إليه ! بال احملكوم الذي يصلي ويصوم، وهم مسلم؟

  .بل ألنه مفروض عليهم كما هي حالك مع النظم الغربية الدنيويةطواعية، 
حكم الوالة واحلكام : " قال العالمة صديق حسن خان ـ رمحه اهللا ـ

املكرهني على احلكم بالقوانيني الوضعية وأما من ال يقدر على ذلك وهو مكره من 
ألتباعه ملصاحل جهة املالك، ومقهور يف جماري أمور املمالك، وال جيد بداً لنفسه و

هناك ومفاسد يف خمالفة ذلك، وال يستخف، وال يستحل شيئاً مما أنزله اهللا، وجاء به 
  ).٣/٣٠٩الدين اخلالص "( رسول اهللا، فاهللا أرحم الرامحني وسيد الغافرين

إن اعتقاد جواز احلكم بغري ما أنزل اهللا كفر، وجحد شيء من الفرائض : أقول
كفر، لكن تكفري املعّين موقوف على إقامة احلجة اليت واستحالل شيء من احملرمات 

  .يكفر منكرها
ولو نظرنا إىل فعل السلف لوجدنا أهنم كثرياً ما يطلقون التكفري يف بعض 
األفعال والبدع واملقاالت وحنوها، وحينما يطبقوهنا على حملها بتكفري املعني يشددون 

، أو متأوالً، أو حديث عهد يف التطبيق؛ ألن من وقع منه ذلك قد يكون جاهالً
  .التكفري املعني باإلسالم، أو غري ذلك من موانع

وأصل ذلك ان  املقالة   اليت هي كفر : "يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
بالكتاب والسنة واالمجاع يقال هى كفر قوال يطلق كما دل على ذلك الدالئل 

ن اهللا ورسوله ليس ذلك مما حيكم فيه الناس الشرعية فان االميان من االحكام املتلقاة ع
بظنوهنم وأهوائهم وال جيب ان حيكم ىف كل شخص قال ذلك بانه كافر حىت يثبت 
ىف حقه شروط التكفري وتنتفى موانعه مثل من قال ان اخلمر او الربا حالل لقرب 

من القرآن عهده باالسالم او لنشوئه ىف بادية بعيدة او مسع كالما أنكره ومل يعتقد انه 
  .وال انه من احاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
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كما كان بعض السلف ينكر اشياء حىت يثبت عنده ان النىب قاهلا وكما كان  
حىت يسألوا عن ذلك رسول اهللا  الصحابة يشكون يف اشياء مثل رؤية اهللا وغري ذلك

وين ىف اليم لعلي صلى اهللا عليه وسلم ومثل الذى قال اذا أنا مت فاسحقوىن وذر
اضل عن اهللا وحنو ذلك فان هؤالء ال يكفرون حىت تقوم عليهم احلجة بالرسالة كما 

االمة وقد عفى اهللا هلذه لئال يكون للناس على اهلل حجة بعد الرسل  قال اهللا تعاىل 
   )١(."عن اخلطأ والنسيان

وقد غلط يف  أما من كان يف قلبه اإلميان بالرسول وما جاء به: "أيضاً يقولو
بعض ما تأوله من البدع فهذا ليس بكافر أصالً، واخلوارج كانوا من أظهر الناس 
بدعة وقتاالً لألمة وتكفرياً هلا، ومل يكن يف الصحابة من يكّفرهم ال علي بن أيب 

   .اهـ )٢("٠٠٠طالب وال غريه، بل حكموا فيهم حبكم املسلمني الظاملني املعتدين
دلة، تعرف قدر الفرق بني طريقة العلماء وطريقة أيب تأمل هذا وغريه من األ

بصري ومن على شاكلته من املفكرين املبتدعني، وأهنم ما أكثروا من النقل عن السلف 
  .إال لنصرة فكرهم

مث كيف عرفت أن الناس يتحاكمون إىل القوانني الوضعية يف األمور الدينية 
ذلك، لكي تدخلهم يف زمرة طواعية ومن دون أن جيدوا يف أنفسهم حرجاً من 

  !هل شققت عن صدورهم؟! املشركني الذين يعبدون الطاغوت؟
وقد مر بنا قول شيخ اإلسالم عن الذين ال حيكمون إال بالعادات اجلارية هلم 

فهؤالء إذا عرفوا أنه ال جيوز احلكم إال مبا أنزل اهللا فهم :" اليت أمر هبا املطاعون منهم
  اهـ)٣("كفار، وإال كانوا جهاالً

                                                           

 ).١٦٦ـ١٦٥ /٣٥" (موع فتاوىجم) " ١(
  ).٢١٨ـ٧/٢١٧" (جمموع فتاوى) " ٢(
  ).٥/١٣٠" (منهاج السنة) " ٣(
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فشيخ اإلسالم قد حكم هلم باإلسالم، وهم مل يعرفوا أنه ال جيوز احلكم إال مبا 
  .أنزل اهللا وال حيكمون إال بالعادات اجلارية ألهنم جهال

إذن اإلقرار للمشّرعني من عند أنفسهم على تبديل الشريعة، إقرار ال بد فيه من 
عند تفسريه حلديث عدي  حتقق العلم املنايف للجهل الذي أكده شيخ اإلسالم

  ."أن يعلموا أهنم بدلوا دين اهللا فيتبعوهنم على التبديل":بقوله
، وال "فكان من اتبع غريه يف خالف الدين مع علمه أنه خالف الدين: "وقوله 

يتصور أن يعتقد املكلف خالف ما يعلم، ومن مث ال بد من اإلرادة الصحيحة اليت 
عترب شرعاً، وجمموع ذلك الرضا بالقاعدة القانونية تفسد بعارض اإلكراه أو اجلهل امل

الكافرة، ومتين بقائها وكره زواهلا وأن حيل اإلسالم حملها، وهذا كما ترى شيء أكرب 
من جمرد التحاكم إليها، وجمرد االنتفاع هبا حال وجودها، وإن كان هذا العمل من 

لكن أبا بصري ،  حد الكفرأعظم اجلرم واجلناية على النفس والدين، ولكنه ال يصل إىل
  .تقليده لسيد دون فقه من أحدمها لَِبمن ِق يتَّأُ
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  عند أيب بصري) املواالة واملعاداة( قاعدة احلب والكره 
  

  :)١()املوالة واملعاداة( قال أبو بصري حتت عنوان احلب والكره 
ن احلب والكره واملوالة واملعاداة، فم: مما يدخل كذلك يف مسمى العبادة" 

كانت مواالته ومعاداته وحبه وكرهه هللا تعاىل ويف اهللا، حبيث حيب هللا ويكره هللا 
ويوايل من يوايل اهللا ورسوله، ويعادي من يعادي اهللا ورسوله، ويرضى ما يرضي اهللا، 

                                                           

هبذه العناوين الرباقة خيدعون الشباب املسلم، وإال فهم بعيدون كل البعد عن الـوالء والـرباء هللا   ) ١(
مـواالة  : والـرباء أي فمعلوم أن جتريد التوحيد  يقتضي جتريد الوالء  ومن أجل دين اهللا، وسنة رسوله 

، وما أدل املوحدين و السنيني والرباءة من املشركني واملبتدعني ، وهجرهتم وهجرة كتبهم، اهلجرة الشرعية
على عدم صدقهم،  إال كتب سيد قطب اليت هي عمدة هذا الرجل ومن على شاكلته، فقد حـوت علـى   

  .وغريها مث يدافع عنه وينقل منها وأشعرية الفاسدة، من جتهم البدع والضالل واألقوال الكفرية والعقائد
ال تعرف شيئاً امسه احلب يف اهللا والبغض يف اهللا، وال الكراهية ال  وكذلك دعوة اإلخوان املسلمني فإهنا

ملبتدع وال لكافر، بل إن مؤسسها، يقول عن دعوته إهنا ليست موجهة ضد عقيدة من العقائد أو دين مـن  
  .ليهوداألديان، وال يكرهون حىت ا

فقد احتفل اإلخوان املسلمون مبدينة اإلمساعيلية مبرور عشرين عاماً على إنشاء اجلماعة ويف هذا احلفل  
وليست حركة اإلخوان املسلمني موجهة ضد عقيدة من العقائد أو دين من األديـان أو  ": خطب البنا فقال

ا أن القواعد األساسية للرساالت مجيعاً طائفة من الطوائف إذ إن الشعور الذي يهيمن على نفوس القائمني هب
قد أصبحت مهددة باإلحلادية وعلى الرجال املؤمنني هبذه األديان أن يتكاتفوا ويوجهوا جهودهم إىل إنقـاذ  
اإلنسانية من هذا اخلطر وال يكره اإلخوان األجانب النزالء يف البالد العربية واإلسالمية وال يضمرون هلـم  

فال أدري أين البغض يف اهللا عند البنا  ،؟)١("واطنني مل يكن بيننا وبينهم إال العالئق الطيبةسوءاً حىت اليهود امل
الذي ال جيوز أن خيلو منه قلب مسلم؟ بل إن كل أهل احلق يتقربون إىل اهللا ببغض دعوة البنا كما يتقربون 

ملثل هذه الـدعوات    وهللاأين الوالء والرباء، من حب وكره ومواالت ومعادات يف اهللاو، ببغض أهل البدع
  يا أبابصري؟ الباطلة
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ويبغض ما يبغض اهللا، فهو حينئذ يكون عبداً هللا تعاىل وحده، وقد كمل إميانه، ومن 
االته ومعاداته غري اهللا تعاىل، فهو عبد هلذا الغري ـ مهما كان مناط حبه وكرهه، ومو

له بذلك أم مل  اختلفت وتعددت صوره وأشكاله ـ وداخل يف عبادته وتقديسه أقر
  .يقر

من أحب هللا وأبغض هللا وأعطى : ( أنه قال ويف احلديث فقد صح عن النيب 
  .٣٨٠:الصحيحة ) هللا ومنع هللا، فقد استكمل اإلميان

مث نقل " له سبحانه وليس معه وما سواه حيب: فال ُيَحبُّ لذاته إال اهللا": مث قال
  .)١(كالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، يف هذا املعىن

نه يفتقر إىل الضوابط إمن خالل متابعيت ألقوال هذا الرجل الحظت : قلت
ثل هذا مل ة غرابوالقواعد الشرعية، اليت يسري عليها العلماء يف بيان املسائل العلمية، فال

، )من حرم األصول حرم الوصول(: مل يدرس األصول، وقد قيل الرجل اخللط، ألن
وإال فنحن نعرف، أن احلب والكره يدخل يف مسمى العبادة، ولكن فعل ذلك على 

  .غري وجه التعبد ال يكون عبادة
 نعم إن صرف ذلك لغري اهللا على وجه التعبد شرك أكرب ألن العبادة خاصة باهللا
عزوجل، وليس جمرد احلب والكره والوالء عبادة؛ ألن هذه األمور وغريها تفعل هللا 
ولغري اهللا، ولكن فعله هللا تعبدي ولغريه على خالف ذلك، فال بد من التفصيل تبعاً 

  .للدليل وهذا هو السبيل

                                                           

  ).٣٨ـ٣٦" (الطاغوت) " ١(
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قل إن كان آباؤكم  : ، قال تعاىلفقد جاء يف القرآن صرف احملبة لرسول اهللا 
ؤكم وإخوا�كم وأزواجكم وعشريتكم وأموال اقرتفتموها وجتارة ختشون كسادها وأبنا

حتى يأتي اهلل بأمره فرتبصوا  ومساكن ترضوهنا أحب إليكم من اهلل ورسوله وجهاد يف سبيله 
وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خري لكم                  وقوله تعاىل واهلل ال يهدي القوم الفاسقني

  .وا شيئاً وهو شر لكموعسى أن حتب
يف ذلك، بذكر أنواعها وحكم كل نوع منها، فقد  وعليه فإن للعلماء تفصيالً

تكون احملبة شركا أكرب، وذلك عندما تسوي غري اهللا باهللا يف احملبة املطلقة اخلاصة 
  .باهللا، كأن حتب وترجوا غري اهللا أن يغفر لك ذنوبك، أو أن يدخلك اجلنة

ركاً أصغر، بأن يتعلق القلب باحملبوب عادة تعلقاً ال يصل إىل وقد تكون احملبة ش 
  .درجة الشرك األكرب

، من دون أن تصل إىل وقد تكون احملبة بدعة، كالغلو يف حمبة رسول اهللا  
  .درجة حمبة اهللا تعاىل

  .وقد تكون احملبة حمرمة،كعشق النساء والصور احملرمة 
  .املكروهات وقد تكون احملبة مكروهة، كمن حيب بعض 

  .وقد تكون احملبة مستحبة، كمحبة التقرب إىل اهللا بالنوافل
  .ومنها احملبة يف اهللا كمحبة رسول اهللا  ه،أما احملبة الواجبة فمحبته سبحان

احملبة املباحة، كمحبة الطبيعة وحمبة بعض األطعمة واأللبسة، واألوالد  :وأخرياً 
  .وال تنايف الشريعةوهكذا واألموال والنكاح حمبة تقتضيها الطبيعة
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أما كالم ابن تيمية وابن القيم الذي استدل به أبو بصري فاملقصود به احملبة 
التعبدية فال شيء ُيَحّب تعبداً لذاته إال اهللا، أما األنبياء والصاحلون فمحبتهم ليست 
ا لذواهتم بل ألن اهللا أمر حببهم، وال شك يف أن اإلنسان قد حيب بعض امللذات لذاهت
  .فهل يقال إن هذا احملب قد سّوى غري اهللا باهللا يف شيء من خصائص اهللا؟ اللهم ال

  : وقد قرر ذلك شيخ اإلسالم كما يدل على ذلك سياق كالمه فقال
وال بد من التنبيه على قاعدة ُتحّرك القلوب إىل اهللا عز وجل، فتعتصم به؛ فتقل "

  .هآفاهتا، أو تذهب عنها بالكلية حبول اهللا وقوت
احملبة واخلوف : اعلم أن حمركات القلوب إىل اهللا عز وجل ثالثة: فنقول 

والرجاء، وأقواها احملبة، وهي مقصودة تراد، لذاهتا ألهنا يف الدنيا واآلخرة خبالف 
أال إن أولياء اهلل ال خوف عليهم وال هم   اخلوف فإنه يزول يف اآلخرة، قال اهللا تعاىل 

  .اآلية ٠٠٠٠حيز�ون 
الزجر واملنع من اخلروج عن الطريق، فاحملبة تلقي العبد : خلوف املقصود منهوا 

يف السري إىل حمبوبه، وعلى قدر ضعفها وقوهتا يكون سريه إليه، واخلوف مينعه أن 
خيرج عن طريق احملبوب، والرجاء يقوده فهذا أصل عظيم جيب على كل عبد أن يتنبه 

  .كل أحد جيب أن يكون عبداً هللا ال لغريهله فإنه ال حتصل له العبودية بدونه، و
فإن قيل فالعبد يف بعض األحيان؛ قد ال يكون عنده حمبة تبعثه على طلب  

  ـ:حمبوبه، فأي شيء حيرك القلوب؟ قلنا حيركها شيئان
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كثرة الذكر للمحبوب، ألن كثرة الذكر تعلق القلوب به، وهلذا أمر اهللا : أحدمها
يا أيها الذين آمنوا اذكروا اهلل ذكراً كثرياً وسبحوه  تعاىل عز وجل بالذكر الكثري، فقال 

  .اآلية  بكرة وأصيالً

وقال فاذكروا آالء اهلل لعلكم تفلحون مطالعة آالئه ونعمائه قال اهللا تعاىل : والثاين
 وأسبغ عليكم �عمه ظاهرة وباطنة وقال تعاىل  ٠٠٠٠وما بكم من �عمة فمن اهلل : تعاىل

٠٠٠٠ ل تعاىل وقا ٠٠٠وإن تعدوا �عمة اهلل ال حتصوها.  
من تسخري السماء ] من النعم الظاهرة[ فإذا ذكر العبد ما أنعم اهللا به عليه،

واألرض، وما فيها من األشجار واحليوان، وما أسبغ عليه من النعم الباطنة، من اإلميان 
العة آيات الوعيد وغريه، فال بد أن يثري ذلك عنده باعثاً وكذلك اخلوف حتركه مط

والزجر والعرض واحلساب وحنوه وكذلك الرجاء حتركه مطالعة الكرم واحللم والعفو 
  .وما ورد يف الرجاء والكالم يف التوحيد واسع

  . )٢(اهـ )١("رض التنبيه على تضمنه االستغناء بأدىن إشارة واهللا أعلمغوإمنا ال 
حيبون أندادهم من جنس أهنم : " قال الشيخ عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ

حب اهللا الذي هو حب التعظيم والذل واخلضوع؛ ألنه ليس كل حب عبادة حىت 
كحبهم هللا، فهم يف : ومل يقل  كحب اهلل :يكون فيه تعظيم وخضوع ولذلك قال

الوقت الذي حيبوهنم أعظم احلب، خيافوهنم أشد اخلوف؛ معتقدين أهنم خيلفون عليهم 
                                                           

  ).١/٩٥(" جمموع فتاوى")  ١(
  .عبد العزيز الريس" توحيد اإلهلية"انظر ) ٢(
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ويذحبونه من طيب ماهلم ويرجون منهم املساعدة واملعونة على  خرياً مما ينذرونه هلم
  ).١١٥:فتح اجمليد شرح كتاب التوحيد ص" ( كشف الضر ودفع البأساء

ال يؤمن عبد (: أنه قال قال أبو بصري بعد أن استدل حبديث أنس عن النيب  
ن ال يكون وانتفاء اإلميا: "قال ،)حىت أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أمجعني

  .)١("إال لنوع شرك يتضمن نوع عبادة لغري اهللا تعاىل
أما االستدالل باحلديث يف نفي اإلميان فقد اختلف العلماء يف ذلك النفي : قلت

  هل املراد أصل اإلميان على ظاهر احلديث أم كماله؟
ويف كالم القاضـي  :  "فمنهم من قال أن املنفي هو أصل اإلميان، قال ابن حجر

أن ذلك شرط لصحة اإلميان ألنه محل احملبة على معىن التعظـيم واإلجـالل   عياض 
وتعقبه صاحب املفهم بأن ذلك ليس مراداً هنا ألن اعتقاد األعظمية ليس مسـتلزماً  
للمحبة إذ قد جيد اإلنسان إعظام شيء مع خلوه من حمبته مث استدل حبـديث عمـر   

بة ليست باعتقاد األعظمية فقـط  ألنت أحب إيلَّ من كل شيء إال نفسي، فهذه احمل
  . اهـ )٢("فإهنا كانت حاصلة لعمر قبل ذلك قطعاً

ومنهم من ذهب إىل أن املنفي هو كمال اإلميان الواجب ال أصله، وهو قـول  
القرطيب صاحب املفهم وقد مر كالمه، وابن تيمية وحممد بن عبد الوهاب وسليمان 

  .)٣(.عثيمنيصاحل البن حممد أخرياً و آل الشيخ بن عبد اهللا وعبد الرمحن بن حسن
                                                           

  ).٤٣ـ٤٢ص" (الطاغوت) " ١(
  ).١/٧٦"( فتح الباري) " ٢(
تفسـري   وحيد بـاب وكتاب الت) ٤٧٩ـ٤٧٧:ص(والتيسري) ١٠/٢٠٥،٢٠٦(انظر، جمموع الفتاوى ) ٢(

، والقـول املفيـد    ومن الناس من يتخذ مـن دون اهلل أ�ـدادا  :قوله تعاىلو التوحيد وشهادة أن ال إله إال اهللا،
)٢/١٨٢.(  
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وهذا هو القول الصحيح واهللا أعلم، أما دعوى نفي اإلميان ال يكون إال لنـوع  
شرك يتضمن نوع عبادة لغري اهللا تعاىل فغري صحيحة إطالقاً لنفي اإلميان عن الـزاين  

  .حني يزين مثالً وهو غري مشرك وال عابد لغري اهللا تعاىل
كالماً نفيساً أرى من املناسب ذكرها هنا لبيان حقيقـة   وقد ذكر شيخ اإلسالم

  .اإلميان املنفي
واملقصود هنا ان كل ما نفاه اهللا " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رمحه اهللا ـ   

ورسوله من مسمى أمساء األمور  الواجبة  كاسم االميان واالسالم والدين والصـالة  
كون لترك واجب من ذلك املسمى ومـن  والصيام والطهارة واحلج وغري ذلك فامنا ي

فال وربك ال يؤمنون حتى حيكموك فيما شجر بينهم ثـم ال جيـدوا فـى     :هذا قوله تعاىل
فلما نفى االميان حىت توجد هذه الغاية دل  أ�فسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما

أتى على أن هذه الغاية فرض على الناس فمن تركها كان من أهل الوعيد مل يكن قد 
باالميان  الواجب   الذى وعد أهله بدخول اجلنة بال عذاب فان اهللا امنا وعد بـذلك  

من فعل ما أمر به واما من فعل بعض  الواجبات   وترك بعضها فهو معرض للوعيد   
ومعلوم باتفاق املسلمني أنه جيب حتكيم الرسول ىف كل ما شجر بني الناس يف أمـر  

وفروعه وعليهم كلهم اذا حكم بشىء أن ال جيدوا ىف  دينهم ودنياهم ىف أصول دينهم
أمل تـر اىل الـذين يزعمـون أهنـم      :أنفسهم حرجا مما حكم ويسلموا تسليما قال تعاىل

آمنوا مبا أ�زل اليك وما أ�زل من قبلك يريـدون أن يتحـاكموا اىل الطـاغوت وقـد أمـروا أن      
ا قيـل هلـم تعـالوا اىل مـا أ�ـزل      واذ  يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضالال بعيـدا 
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وقد  اىل ما أ�زل اهلل :وقوله اهلل واىل الرسول رأيت املنافقني يصدون عنك صدودا

واذكروا �عمة اهلل علـيكم ومـا أ�ـزل     :أنزل اهللا الكتاب واحلكمة وهى السنة قال تعاىل
اب وأ�ـزل اهلل عليـك الكتـ    : وقـال تعـاىل   عليكم من الكتاب واحلكمة يعظكم به

   واحلكمة وعلمك ما مل تكن تعلم وكان فضل اهلل عليك عظيما
ال يبغض األنصار رجل : ( ومن هذا الباب قول النىب : إىل أن قال رمحه اهللا
آية االميان حب األنصار وآية النفاق بغـض  : ( وقوله )١( )يؤمن باهللا واليوم اآلخر

ر اهللا ورسوله من أول األمـر  ، فان من علم ما قامت به األنصار من نص )٢()األنصار
وكان حمبا هللا ولرسوله أحبهم قطعا فيكون حبه هلم عالمة االميان الذى ىف قلبه ومن 

  أبغضهم مل يكن ىف قلبه االميان الذى أوجبه اهللا عليه   
وكذلك من مل يكن ىف قلبه بغض ما يبغضه اهللا ورسوله من املنكر الذى حرمه 

والعصيان مل يكن ىف قلبه االميان الذى أوجبـه اهللا   اهللا ورسوله من الكفر والفسوق
عليه فان مل يكن مبغضا لشىء من احملرمات أصال مل يكن معه اميان أصال كما سنبينه 
ان شاء اهللا تعاىل وكذلك من ال حيب ألخيه املؤمن ما حيب لنفسه مل يكن معه مـا  

شخص فال يكون اال لنقص فحيث نفى اهللا االميان عن   )٣(أوجبه اهللا عليه من االميان
ما جيب عليه من االميان ويكون من املعرضني للوعيد ليس من املسـتحقني للوعـد   

                                                           

  ).٧٦(رواه مسلم )  ١(
 ).٧٤( ومسلم ) ١٧(البخاري ) ٢(

كله كما يقول هـؤالء  لقد جعل شيخ اإلسالم نفي اإلميان نقصاً يف اإلميان الواجب وليس نفياً لإلميان  (٣)
  . اخلوارج



  
   ـــــــــــــــــــ أهل الضاللالنصال يف الرد على شحذ       

  

٦٨ 

 ومن محل علينا السالح فليس منـا  )١(من غشنا فليس منا:( املطلق   وكذلك قوله
كله من هذا الباب ال يقوله اال ملن ترك ما أوجب اهللا عليه أو فعل ما حرمه اهللا  )٢()

ون قد ترك من االميان املفروض عليه ما ينفى عنه االسم ألجله فال يكون ورسوله فيك
ويقولـون آمنـا    :من املؤمنني املستحقني للوعد الساملني من الوعيد وكذلك قوله تعاىل

باهلل وبالرسول وأطعنا ثم يتوىل فريق منهم من بعد ذلـك ومـا أولئـك بـاملؤمنني واذا دعـوا      
ــأتوا اليــه   اىل اهلل ورســوله لــيحكم بينــهم  اذا فريــق منــهم معرضــون وان يكــن هلــم احلــق ي

مذعنني أفى قلوهبم مرض أم ارتابوا أم خيافون أن حييف اهلل عليهم ورسوله بل أولئك هم 
الظاملون امنا كان قـول املـؤمنني اذا دعـوا اىل اهلل ورسـوله لـيحكم بينـهم أن يقولـوا مسعنـا         

  . وأطعنا وأولئك هم املفلحون
م االميان اذا أطلق ىف كالم اهللا ورسوله فانـه يتنـاول فعـل     فهذا حكم اس  

الواجبات وترك احملرمات ومن نفى اهللا ورسوله عنه االميان فالبد ان يكون قد تـرك  
واجبا أو فعل حمرما فال يدخل ىف االسم الذى يستحق أهله الوعد دون الوعيد بـل  

  انتهى )٣("يكون من أهل الوعيد
علم أن هذه األنظمة والقوانني الوضعية السائدة واحلاكمة ومنه ي: " قال أبو بصري

يف أمصار املسلمني، هي دين وإن مل يسمها أهلها بذلك، ومن دخل فيهـا أو تـابع   

                                                           

  ).١٠١(مسلم )  ١(
  ).٧٠٧٠(البخاري )  ٢(
  ).٣٩ـ٣٧/  ٧(  "جمموع الفتاوى) " ٣(
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الطغاة عليها، أو رضي هبا فهو يف غري دين اهللا ـ وهو يف دين الطاغوت ـ وإن زعم   
  .)١("اإلسالم وتسمى بأمساء املسلمني

عة املسلمني، وإطالق لألحكام من غري أدلة شرعية، فإن تكفري آخر جلما :قلت
 جمرد حتكيم القوانني املخالفة للشريعة ال يكون كفراً خمرجاً من امللة، إال إن قـال إنَّ 
ذلك أحسن من شرع اهللا، أو يرى أنه جائز، ولو قال إن حتكيم الشريعة أفضل، ألنه 

وى أو لشهوة، وهو يعلم أنه عاص هللا استحل ما حرم اهللا، أما إذا فعل ذلك اتباعاً لله
بذلك، فيكون من أهل املعاصي والكبائر ويعترب أنه قد أتى كفراً أصغر وظلماً وفسقاً 

  .أصغر
ومن باب أوىل ال يكون كفراً إذا كانت القوانني عادية ال عبادية كالقوانني اليت 

  .خيضع هلا أبو بصري وقد حيبها كقانون املرور
واإلنسان مىت حلل احلرام اجملمع عليه أو حرم احلالل اجملمع  : "قال شيخ اإلسالم

عليه، أو بدل الشرع اجملمع عليه، كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء، ويف مثل هذا نزل 
، أي املسـتحل  ومن مل حيكم مبا أ�زل اهلل فأولئك هم الكافرون: قوله على أحد القولني
  اهـ" للحكم بغري ما أنزل اهللا

ومنه يعلم أن املعبود ـ ولو يف جزئية من جزئيات العبادة ـ هو    :و بصريقال أب
إله ومألوه بالنسبة لعابده ومن دخل يف عبادة غري اهللا عز وجل فيمـا يعتـرب مـن    

  "خصائص اإلهلية، فقد أقر هلذا الغري باإلهلية، واختذ إهلاً مع اهللا أو من دونه
ما أكثرهم يف زماننـا ـ هـذه    وبالتايل فإن من يدعي من اخللق ـ و " :وقال

اخلاصية لنفسه ، خاصية التشريع والتحليل والتحرمي، فقد ادعى اإلهلية وجعـل مـن   
                                                           

  ).٥٣:ص" (الطاغوت) " ٢(
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نفسه نداً هللا تعاىل، ومن أقر له هبذه اخلاصية أو تابعه فقد أقر له باإلهلية ورضيها لـه،  
  . )١("وتأله من دون اهللا تعاىل

ري دون ضابط، على نسق سيد هذا عود ثالث أو رابع وخامس إىل التكف: قلت
وحكاية كالمه يغنينا عـن الـرد   قطب، وعلى منهج اخلوارج، وهو تكرار ملا سبق، 

ليس هذا من مورد احلق يف شيء، وإمنا هي عاطفة عاصفة قاصمة، بعيدة كل عليه؛ ف
  .البعد عن املنهجية العلمية املنضبطة

اج إىل إثبـات ودليـل   فإن إدعاء اخللق خاصية التشريع والتحليل والتحرمي حيت
  .قاطع، ومن مث جمرد املتابعة ال يكون دليالً على اإلقرار، هذا أمر

ال شك أن أبا بصري يقيم بني ظهراين الكفار ـ بريطانيا ـ وقد   : واألمر األخر
أدعوا ألنفسهم خاصية التشريع والتحليل والتحرمي، وهو مقر هلم هبهـذ اخلاصـية،   

  :خلاصة والعامة، ولكننا نقول له وملن مثلهويتحاكم إليهم يف شؤن حياته ا
  أوردها سعد وسعد مشتمل       ما هكذا يا سعد تورد األبل

وأضع بني يدي القراء كالماً لشيخ اإلسالم إلبطال هذا اهلراء، لريى الفرق بني 
  .كالم أهل العلم من الفحول وبني كالم األغمار أمثال هذا اجلهول

وويل األمر إذا ترك إنكار املنكـرات،  :" رمحه اهللاقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
وإقامة احلدود عليها؛ مبال يأخذه، كان مبنزلة مقدم احلرامية الذي يقاسم احملـاربني  

! على األخيذ ومبنزلة القواد الذي يأخذ ما يأخذه ليجمع بني اثنني علـى الفاحشـة  
ل الفجار على ضيفه وكان حاله شبيهاً حبال عجوز السوء امرأة لوط، اليت كانت تد

فأسـر   :وقال تعـاىل  فأجنيناه وأهله إال إمرأته كا�ت مـن الغـابرين    :اليت قال تعاىل فيها
                                                           

  ).٥٧ـ٥٦:ص" (الطاغوت"  )١(
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فعـذب اهللا   ،بأهلك بقطع من الليل وال يلتفت منكم أحد إال امرأتك إ�ه مصيبها ما أصـاهبم 
لسوء الذين كانوا يعملون اخلبائث، وهذا ألن عجوز السوء القواد مبثل ما عذب قوم ا

مجيعه أخذ املال لإلعانة على اإلمث والعدوان، وويل األمر إمنا نصـب نفسـه ليـأمر    
  باملعروف، وينهى عن املنكر، وهذا مقصود الوالية

فإذا كان الوايل ُيمَّكن من املنكر مبال يأخذه؛ كان قد آتى بضد املقصود، مثـل  
لى عدوك، فأعان عدوك عليه، ومبنزلة من أخذ ماالً ليجاهد به يف من نصَّبته ليعينك ع

  ).١("سبيل اهللا، فقاتل به املسلمني
وموضع اإلستشهاد أن شيخ اإلسالم مل ينزع عنه وصف ويل األمر وقد تـرك  
إنكار املنكرات وإقامة احلدود عليها، ومل حيكم بردته، ومل يكفره، كما فعـل هـذا   

نعم رتب عليه شيخ اإلسالم ، "يف جزئية من جزئيات العبادة ولو: " الرجل عندما قال
  .وهو مستحق ذلك... وأخالق الفساق... أوصاف الفجار

على أن اخلـوارج يهـاجرون إىل دار الكفـار    هبذه املناسبة أود أن انبه  كما
  :ويستوطنون فيها لعلتني

  .أهنم ال يصربون على جور احلكام: األوىل
  .الد اإلسالم أكثر من استحالهلم بالد الكفرأهنم يستحلون ب: الثانية

وإذا عرف أصل البدع فأصل قول اخلوارج أهنم يكفرون : " يقول شيخ اإلسالم
بالذنب ويعتقدون ذنباً ما ليس بذنب ويرون اتباع الكتاب والسنة اليت ختالف ظاهر 
الكتاب ـ وإن كان متواترة ـ ويكفرون من خالفهم ويستحلون منـه الرتـداده     

                                                           

  ).٢٨/٣٠٦"  (جمموع فتاوى) "١(
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٧٢ 

يقتلـون أهـل   ( فيهم  النيب  يستحلون من الكافر األصلي كما قال هم ما العند
                             .)١()اإلسالم، ويدعون أهل األوثان

                                                           

  ).٣/٣٥٥" ( جمموع فتاوى) "٢(
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٧٣ 

  
  أبو بصري وفهمه ملعىن الطاغوت

  
  !مسألة هل كل طاغوت كافر؟: قال أبو بصري

و الشجر اليت تعبد عندما يثار مثل هذا السؤال، ال شك أنه ال يراد منه احلجر أ
من دون اهللا ـ كمن يفعل ممن يريدون أن مييعوا قضية الكفر بالطاغوت ـ وإمنا يراد   

  .)١("به شياطني اإلنس واجلن اليت تعبد من دون اهللا
معىن الطاغوت الذي نفاه أبو بصري من أن يكون املقصود به احلجـر   إن: قلت

، ال أعلم أحداً من أئمة السلف والشجر وحصره ووّجهه على شياطني اإلنسان واجلن
وهذا متييع وهتوين لشرك القبور الذي فنت به الناس يف هذا الزمان ويف ! قد فعل ذلك

  .م اليت تعبد من دون اهللامن األوثان واألصناواستخاف كل زمان ومكان، بل وهتوين 
نفي، وإثبات؛ معىن ال إله إال اهللا، : " رمحه اهللاإلمام اجملدد حممد بن عبد الوهاب قال 

ال إله نفي، إال اهللا إثبات؛ تنفي أربعة أنواع؛ وتثبت أربعة أنـواع؛ املنفـي اآلهلـة،    
  . والطواغيت، واألنداد، واألرباب

: فاإلله ما قصدته بشيء من جلب خري، أو دفع ضر، فأنت متخذه إهلا، والطواغيت
  ". و حديدةمشسان؛ أو تاج، أو أب: من عبد، وهو راض، أو ترشح للعبادة، مثل

مشسان؛ وإدريس، : ثلم أهنم يستغيثون بالطواغيت، والكفرة، املردة: وأعظم: " وقال
  ."ويوسف، وأمثاهلم؛ واهللا أعلم 

                                                           

  ).٧٠:ص" (الطاغوت) " ١(  
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٧٤ 

ترى كثرياً ممن يدعى العلم، والفهم، قد عكس مدلول ال إله إال اهللا، كابن : " وقال 
الشـرك يف العبـادة،    كمال وحنوه، من الطواغيت، فيثبتون مانفتة ال إله إال اهللا، من

ويعتقدون ذلك الشرك ديناً، وينكرون ما دلت عليه من اإلخالص، ويشتمون أهله، 

 أ�زلنا إليك الكتاب باحلق فاعبد اهلل خملصاً له الدين، أال هلل الدين اخلالص إ�ا:وقد قال تعاىل
  .) ١(]٣-٢: الزمر[

  :بغري ما أنزل اهللاحلاكم : قال أبو بصري بعد أن عدد أنواع الطواغيت ومنها
احلاكم بغري ما أنزل اهللا رأس يف الطغيان واجلور، جملاوزته حكـم اهللا تعـاىل   "

  ". وإعراضه عنه، واستبداله حبكم وشرائع اجلاهلية األخرى
مث استدل ببعض اآليات على تكفري احلكام الذين ال حيكمون مبا أنزل اهللا ومنها 

  :قوله تعاىل
  . ن ومن أحسن من اهلل حكماً لقوم يوقنونأفحكم اجلاهلية يبغو ـ ١

وممن يناهلم مسمى الطاغوت وصفته لعدم حكمهم مبا أنزل اهللا، قضاة :  "مث قال
احملاكم الوضعية، واحملامني العاملني فيها الذين حيكمون يف الناس بشرائع الطـاغوت،  

عراف وحنوهم مشايخ العشائر والقبائل الذين حيكمون بالعـادات السـائدة، وبـاأل   
  ".واألهواء، وسواليفهم الباطلة، ويقدموهنا على شرع اهللا تعاىل

  . يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ـ ٢

                                                           

  .٢ـ١اجمللد "  السنية يف اإلجوبة النجدية الدرر" انظر يف ذلك)  ١(
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٧٥ 

وال شك أن الطاغوت الوارد ذكره يف اآلية يشمل احلاكم بغري ما أنزل : "مث قال
  . )١("اهللا

ء إىل اجلاهلية أو وصفه هبا ال إن إضافة الشي: فاجلواب عن اآلية األوىل أقول 
ومن مث ال يكون كفراً إال بدليل خارجي دال على الكفـر،   ،يكون دليالً على الكفر

وقال يف حديث  ) إنك امرؤ فيك جاهلية (  أليب ذر ويوضح ذلك قول النيب 
  ."٠٠٠أربع يف أميت من أمر اجلاهلية ال يتركوهنن" أيب مالك األشعري عند مسلم

تأويله  أفحكم اجلاهلية يبغـون  أال تسمع قوله " عبيد القاسم بن سالم قال أبو  
عند أهل التفسري أن من حكم بغري ما أنزل اهللا وهو على ملة اإلسالم كـان بـذلك   

  . اهـ)٢("احلكم كأهل اجلاهلية وإمنا هو أن أهل اجلاهلية كذلك كانوا حيكمون
الواقع يف احلكم بغري ما أنزل اهللا مطلقـاً   أما اآلية الثانية فهي عارية الداللة عن تكفري

  :ألن اآلية حمتملة ألمرين
  .ـ أن إمياهنم صار مزعوماً لكوهنم أرادوا احلكم بالطاغوت١
ـ أن من صفات أهل اإلميان املزعوم كوهنم يريدون التحـاكم للطـاغوت   ٢

  .)٣(ومشاهبة املنافقني يف صفة من صفاهتم ال توجب الكفر كالكذب
إن من حكم بغري ما أنزل اهللا فقد شابه املنافقني يف صفة من صفاهتم وعلى هذا ف

وهذا ال يوجب الكفر إال بدليل أخر كمن شابه املنافقني يف الكذب لكـي يكـون   

                                                           

  ).٨٠ـ٧٩:ص"(الطاغوت) " ١(  
  حتقيق حممد ناصر الدين األلباين) ٩٠:ص" (اإلميانكتاب ) " ٢(  
  ).٥/٩٩( "جامع البيان يف تفسري القرآن"انظر )  ٣(
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٧٦ 

كافراً، وعليه إذا توارد االحتمال على كونه مكفراً أو غري مكفر مل يكفر ألن األصل 
  .هو اإلسالم

موا يف خصومتهم إىل الطاغوت يعين إىل من يريدون أن يتحاك: " قال ابن جرير
وقد أمـروا أن يكفـروا    يعظمونه ويصدون عن قوله ويرضون حبكمه من دون حكم اهللا

يقول وقد أمرهم أن يكذبوا مبا جاءهم به الطاغوت الذي يتحاكمون إليه فتركوا  به
      اهـ               )١("أمر اهللا واتبعوا أمر الشيطان

                                                           

  ).٥/٩٦(نفس املصدر ) ٢(
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٧٧ 

  

  م احلجةوقيا بصريابو 
  

اشتراط قيام احلجة قبل تكفري املعني، يكون يف حالة رجحـان  :" قال أبو بصري
الظن أن ذاك املعني قد وقع يف الكفر عن جهل ال ميكن دفعه ، ألن العجـز يرفـع   

  ].أي حممد بن عبد الوهاب[ ، وهذا ما يقصده الشيخ رمحه اهللا التكليف،
دفعه لكنه ال يفعل تقصـريا أو   أما إذا كان كفره عن جهل أو عجز ميكن    

وال يشترط لتكفريه قيام احلجة، ألن اخلطـأ ال   وُيكفر بعينه، تفريطا، فإنه ال يعذر،

وهذا يستطيع  ،فاتقوا اهلل ما استطعتم: ولقوله تعاىل  وال يكون عذرا له، يربر اخلطأ
  .أن يرد عن نفسه الكفر لكنه ما فعل

انت هذه حالته، فمـن بـاب أوىل أن ال   و إذا كان األمر كذلك مع من ك    
يعذر أو يشترط لتكفريه قيام احلجة عليه من جديد، من قد بلغته احلجـة الشـرعية   

  .واللبس فيما هو واقع فيه من الكفر بصورة صحيحة ترفع عنه اجلهل
ألن مرجئة العصر جيعلون قيام احلجة مجلة اعتراضية أمام تكفري : أقول ذلك     
   ) ١("..!!وأعلم منه ان املكفر أطغى من إبليسولو ك ،أي معني
ه بشروط قيام اجلحة، وهو هذا كالم باطل وهزيل مبين على جهل صاحب: قلت

وال أدل على ما أقول من عدم استشهاد صاحبه بأقوال أهل  ،كالم عاري عن الدليل
كام هذه الشروط الباطلة إلقامة احلجة،والظاهر أن الرجل ال يفرق بني أحالعلم على 

  !الدنيا، وأحكام األخرة
                                                           

  .احلاشية) ٧١:ص" (الطاغوت")  ١(
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٧٨ 

فال أدري من أين أتى هذا الرجل بشرط ترجيح الظن؟ ومن السـنة الصـرحية   
الصحيحة ما خيالفه، وذلك يف قصة أسامة بن زيد عندما قتل الرجل الذي قـال ال  

على فعله مع أن غالب الظن أن الرجل قـال الكلمـة     الإله إال اهللا، فعاتبه النيب 
إلميان، بل واألصل يف الرجل هو الكفر، والظن أنه مل يرد امن السيف، وخوفاً تعوذاً، 

باإلسالم، وأمهل كل القرائن اليت تدل على  فحكم له النيب  أراد النجاة من القتل،
  .أن الرجل إمنا قاهلا خوفاً

فإن كنت ترى أن الرجل قد أسلم بكلمة ال إله إال اهللا فتكون قاعدتك باطلـة  
فأختر لنفسـك واحـداً    ترى غري ذلك فقد خالفت النيب  ومردودة، وإن كنت

  .منهما، هذا أوالً
أن العجز أمر نسيب خيتلف من حال إىل حال ومن مكان ألخر، ال ميكـن  : ثانياً

ال وهـي إخـراج   صة يف مثل هذه القضاياً احلساسة أبنا األحكام الشرعية عليه وخا
د من املعرفة احلقيقيـة التفصـيلية يف   الناس من دائرة اإلسالم إىل دائرة الكفر، فال ب

تصوره بتصوراتك الفاسدة، وبشروطك الباطلـة،  ، وهذا أمر ليس بسهل، كما األمر
لذا فقد ضبطه الشارع بإقامة احلجة، بعد ثبوت الشروط وانتفاء املوانع، وهذا بالنسبة 

  .ألحكام الدنيا، أما األخرة فعلمه عند اهللا عز وجل
يف بيـان   سلفاً وخلفاً ، وتتبعت أقواهلماملعتربين ن أهلهفلو كنت تلقيت العلم ع

  .اجملازفات اخلطرية ملا جازفت هذه معىن قيام احلجة، وبأي شيء تقوم
أن العجز أنواع يشمل العلم ويشمل الفهم وكذلك التأويـل والتقليـد   : ثالثاً

  .ختتلف من شخص ألخر ومن بلد ألخر وغريها، وكلها موانع وهي نسبية
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٧٩ 

تلف من شخص اإلمكان الذي جعلته مبثابة إقامة احلجة أمر نسيب أيضاً خيمث إن  
فعائشة رضي اهللا عنها ما كانت تعلم أن اهللا تعاىل يعلم مـا  ومن بلد ألخر،  ،ألخر

وإمكان العلم كان موجوداً حبقها، ولو سألت  النيب  هي بني يديختفي الصدور و
 مل اعجز ميكن دفعه لكنهن هذا العن ذلك لعلمت، فعلى شرطك الباطل فإ النيب 

وال  عـذر، تال  ا، فإهنمنها رضي اهللا عنها وحاشاها من ذلك فعل تقصريا أو تفريطات
والعيـاذ   ،اوال يكون عذرا هل قيام احلجة، ألن اخلطأ ال يربر اخلطأ ايشترط لتكفريه

  .باهللا
غاية ما ف:" له أن حيرقوهقال شيخ اإلسالم بعد أن ذكر قصة الرجل الذي أمر أه

نه كان رجال مل يكن عاملا جبميع ما يستحقه اهللا من الصفات وبتفصيل انـه  ىف هذا أ
القادر وكثري من املؤمنني قد جيهل مثل ذلك فال يكون كافرا  ومن تتبع االحاديـث  

  .الصحيحة وجد فيها من هذا اجلنس ما يوافقه
ال احدثكم ا: عن عائشة رضى اهللا عنها قالت )١(كما روى مسلم ىف صحيحه 

ملا كانت ليلىت الىت النىب فيها عندى انقلب : قالت ،بلى :قلنا عىن وعن رسول اهللا 
فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعها عند رجليه وبسط طـرف إزاره علـى فراشـه    

وفتح  ،وانتقل رويدا ،واضطجع فلم يثبت اال ريثما ظن اىن رقدت فأخذ رداءه رويدا
وتقنعت  ،واختمرت ،فجعلت درعى ىف رأسى ،ويدافخرج مث اجافه ر ،الباب رويدا

ازارى مث انطلقت على أثره حىت جاء البقيع فقام فأطال القيام مث رفع يديـه ثـالث   
وأحضـر   ،فهـرول وهرولـت   ،فأسـرعت  ،واسرع ،مث احنرف فاحنرفت ،مرات

مالك يا عائشة حشىي  :فقال ،فليس اال ان اضطجعت ،فسبقته فدخلت ،وأحضرت

                                                           

  ).٤٧١( رقم   ( ١)
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٨٠ 

يا رسول  :قلت :لتخربيىن أو ليخربىن اللطيف اخلبري قالت :ال شىء قال :قالت ؟رابية
نعـم   :قلـت ) ؟فأنت السواد الذى رأيت أمامى :(اهللا بأىب أنت وأمى فأخربته قال

) ؟أظننت ان حييف اهللا عليك ورسـوله : ( فلهزىن ىف صدرى هلزة اوجعتىن مث قال
فان جربيل عليه السـالم  : ( النعم ق :مهما يكتم الناس يعلمه اهللا قال :قلت :قالت

أتاىن حني رأيت فناداىن فأخفاه منك فأجبته واخفيته منك ومل يكن يدخل عليـك  
وقد وضعت ثيابك وظننت انك رقدت وكرهـت ان أوقظـك وخشـيت ان    

كيـف   :قلـت ) تستوحشى فقال ان ربك يأمرك ان تأتى أهل البقيع فتستغفر هلم
على أهل الديار من املـؤمنني واملسـلمني    قوىل السالم: ( أقول يا رسول اهللا قال

  ).ويرحم اهللا املستقدمني منا واملستأخرين وانا ان شاء اهللا لالحقون
فقال هلا  ؟فهذه عائشة أم املؤمنني سألت النىب هل يعلم اهللا كل ما يكتم الناس   
مل وهذا يدل على اهنا مل تكن تعلم ذلك ومل تكن قبل معرفتها بأن اهللا عـا  ،النىب نعم

وان كان االقرار بذلك بعد قيام احلجة من أصـول   ،بكل شىء يكتمه الناس كافرة
االميان وانكار علمه بكل شىء كانكار قدرته على كل شىء هذا مع اهنا كانت ممن 

أختـافني ان حييـف اهللا عليـك    ( :يستحق اللوم على الذنب وهلذا هلزها النىب وقال
  .)؟ورسوله
ذا املوضع   فقد تبني أن هذا القول كفر ولكن وهذا األصل مبسوط ىف غري ه 

تكفري قائله ال حيكم به حىت يكون قد بلغه من العلم ما تقوم به عليه احلجة الىت يكفر 
تاركها ودالئل فساد هذا القول كثرية ىف الكتاب والسنة واتفاق سلف االمة وأئمتها 

  .)١("ومشائخها
                                                           

  ).٤١١ـ٤٠٧/ ١١" ( وع فتاوىجمم) "(١
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٨١ 

من هؤالء اجلهال وأمثاهلم ـ حبث  وإذا عرف هذا فتكفري املعني : " أيضاً وقال
حيكم عليهم بأنه من الكفار ـ ال جيوز القيام عليه إال بعد أن تقوم علـى أحـدهم    
احلجة الرسالية اليت يتبيني هبا أهنم خمالفون للرسول ، وإن كانت هذه املقالة ال ريـب  

  .)١("أهنا كفر
أين من أعظم : مينهذا مع أين دائماً ومن جالسين يعلم ذلك : " وقال رمحه اهللا

الناس هنياً عن ينسب معني إىل تكفري وتفسيق ومعصية، إال إذا علم أنه قد قامت عليه 
احلجة الرسالية اليت من خالفها كان كافراً تارة، وفاسقاً أخرى، وعاصياً أخرى، وإين 
أقر أن اهللا قد غفر هلذه األمة خطأها، وذلك يعم اخلطأ يف املسائل اخلربيـة القوليـة   

  . )٢("املسائل العلميةو
واهللا يقضي بني عباده يوم القيامة حبكمه وعدله، :" قال ابن القيم ـ رمحه اهللا ـ

وال يعذب إال من قامت عليه حجته بالرسل، فهذا مقطوع به يف مجلة اخللق، وأمـا  
كون زيد بعينه وعمرو قامت عليه احلجة أم ال، فذلك مما ال ميكن الدخول بـني اهللا  

  .)٣("هوبني عباد
إن قيام احلجة خيتلف باختالف األزمنة واألمكنة واألشـخاص، فقـد    : "وقال

تقوم حجة  اهللا على الكافر يف زمان دون زمان، ويف بقعة وناحية دون أخرى، كما 
أهنا تقوم على شخص دون أخر، إما لعدم عقله ومتييزه كالصغري واجملنون، وإما لعدم 

                                                           

  ).١٢/٥٠٠" (جمموع الفتاوى"  ( ١)
 ).٣/٢٢٩" ( جمموع فتاوى")  ٢(
  ).٤١٤ـ ٤١٢" ( طريق اهلجرتني"  ( ٣)
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٨٢ 

ضر ترمجان له، فهذا مبنزلة األصـم الـذي ال   فهمه كالذي ال يفهم اخلطاب ومل حي
  ".يسمع شيئاً وال يتمكن من الفهم

زمـان، ومـن    فهذا خيتلف من زمان إىل: وم احلجةوأما بأي شيء تق: " وقال
 مكان إىل مكان، فما تقوم به احلجة يف عصور ازدهار العلم غري ما تقوم به يف عصور

وم به يف البوادي البعيدة عن العلم وأهلـه،  ، وما تقوم به يف املدن، غري ما تقاحنطاطه
، حبسب تفارت الناس يف العلم، وقدراهتم كما أن احلجة ختتلف من شخص إىل أخر

  .العقلية، فلرياع كل ذلك
وما تقوم بـه   إذن فقيام احلجة خيتلف من زمان إىل زمان ومن مكان إىل مكان،

به يف بالد  ، وما تقوماحنطاطهاحلجة يف عصور ازدهار العلم غري ما تقوم به يف عصور 
وجـد  ي، أو  يقل فيه العلماء أو ال يوجدكثر فيها العلماء ، غري ما تقوم به يف بالد ي

فالناس متفـاوتون يف القـدرات   ، ومع هذا وذاك والضالل ولكن يدعون إىل البدعة
  .العقلية، فالبد من مراعاة كل ذلك

فريقك بني الكافر األصـلي،  ت على عدم إن دل على شيء وإمنا يدلهذا : رابعاً
تكفـري   أن يتوقـف يف  ملسلمميكن  كيفيتلبس بنوع من الكفر، إذ واملسلم الذي 

  !.؟، وهم كفار أصليون، ليسو على ملة اإلسالم ، أو من أطغى منهأبليس
، وكالم أئمة الذي استشهدت بهرمحه اهللا فكالم الشيخ حممد بن عبد الوهاب  

عنـه   ي ما أقامت عليه احلجة، ومل تنتـف الذ ن املسلمع لسلف من قبله ومن بعدها
  .املوانع، فيشترطون إقامة احلجة لتكفريه

علـى   افتراء وكذبمك أن الشيخ يكفر املعني بإطالق، وهذا فهم من كالوُي 
  .الشيخ رمجه اهللا
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٨٣ 

رمحه اهللا ألف كتاباً خاصاً مبسألة تكفري املعني بّين فيه منهجه بوضـوح  فالشيخ 
، مداره على أن التوقف يف تكفري )يف كفر تارك التوحيد  مفيد املستفيد( تام، ومساه

، فـإذا  اليه احلجة اليت يكفر من خالفها أو املعني إمنا هو مرتبط مبعرفة إذا قامت عل
ك املسـألة مـن   ة، فإنه حيكم عليه مبا تقتضيه تلُعرف أن الشخص املعني بلغته احلج

  .تكفري أو تفسيق أو معصية
ن عرف حقيقة ال يكفر إال بالشرك الظاهر الذي يقع فيه م شيخ رمحه اهللاإذاً فال

اإلسالم، كما أنه ال يكفر إال بعد إقامة احلجة والتبيني للمخالف، وهذا عينه منـهج  
    .، فأين أنت من هذا املنهج؟السلف

جيعلون قيام ) مبرجئة العصر ( الذي مسيتهم  كذباً وزوراً  من هم  هؤالء: وأخرياً
وأعلـم   ولو كان املكفر أطغى من إبليس جة مجلة اعتراضية أمام تكفري أي معنياحل
، هال ذكرهتم لنا؟ وأين جعلوا ذلك؟، فإن مل تفعل ولن تفعـل فـإتق اهللا يف   ..!منه

نفسك، فالسلفيون وهم الفرقة الناجية والطائفة املنصورة أهل احلديث،  أعلم الناس  
أهل الزيغ ممن على شاكلتكم يقعدون قواعد  بقواعدهم وأصوهلم ومناهجهم، وليس

.وضوابط وشروطاً ما أنزل اهللا هبـا مـن سـلطان، وخمالفـة لشـريعة الرمحـان      
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  مغالطات أخرى يف مسألة احلكم بغري ما أنزل اهللا
  

  :)فصل القول فيمن حيكم بغري ما أنزل اهللا(حتت عنوان أبو بصري قال 
اكم الذي حيكم بغري ما أنـزل اهللا،  حنن إذ نتكلم ـ يف حبثنا ـ عن طغيان احل  "

وعن حكم الشرع فيه، وال يرضى عنه بديالً، ويسعى إىل تطبيقه ـ قدر طاقته ـ يف   
مجيع جماالت احلياة، لكنه يف واقعة ـ وقل وقائع ـ ختونه نفسه، فيحكم فيها بغري ما   

هـو   أنزل اهللا لضعف يف نفسه أو هوى، مع اعترافه بالتقصري وشعوره باإلمث، كمـا 
حال كثري من حكام بين أمية والعباسيني، وغريهم من حكام املسلمني الذين جـاؤوا  

  .من بعدهم
فهؤالء ـ ومن كان على صورهتم ـ ال نقول إال بإسالمهم، وال نعرف أحداً   
من أهل العلم املعتربين قال بكفرهم، وعليهم وعلى أمثاهلم حممل مقولة ابن عبـاس  

إنه كفر دون كفر، وليس بالكفر الذي ينقل عن : العلمرضي اهللا عنه وغريه من أهل 
  .امللة، وأهنم فعلوا فعالً يضاهي أفعال الكفار

فنحن ال نريد هذه الصورة الشبه غائبة عن الساحة ومنذ زمن بعيد، وإمنا نريـد  
  . اهـ)١(" ٠٠٠٠حالة أخرى، نريد تلك الصورة السائدة يف كثري من أمصار املسلمني

 أو وقـائع  حصر قضية احلكم بغري ما أنزل اهللا يف واقعة شخصإن : أوالً :لتق
إمنا هو من حتريفات ومغلطات هؤالء املكفرين، وإال فما هو الدليل على هذا احلصر؟ 

ومن فاألصل أن هذه املسألة عامة يف مجيع أحكام الشرع بال تقييد فاهللا سبحانه قال 

                                                           

  ).٨٣: ص( " الطاغوت) " ١(
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٨٥ 

ة جاحدا أو مستحالً فهو كافر كفـراً  حىت يف قضية واحد: أي  مل حيكـم مبـا أ�ـزل اهلل    
  .أكرب

، وال فرق بني احلكـم يف   أما إن حكم هبوى وشهوة، فهو كافر كفراً أصغر 
،  مسألة، أو عشرة، أو مئة، أو ألف أو أكثر؛ ما دام اإلنسان يعترب نفسه أنه خمطيء،

 وهذا هو فهم السلف هلذه اآلية، وهو ما جرى عليه العلماء، من زمن ابـن عبـاس  
هبـذا   هذا الرجـل وتلميذه طاووس، وزين العابدين وعطاء، فال أدري من أين جاء 
  .التقييد، وأين الدليل على هذه الدعوى؟ ال دليل إال الفكر واهلوى

  :سئل فضيلة الشيخ عبد احملسن العباد
هل استبدال الشريعة اإلسالمية بالقوانني الوضعية كفر يف ذاته؟ أم حيتـاج إىل  

  ليب واالعتقاد جبواز ذلك؟االستحالل الق
وهل هناك فرق يف احلكم مرة بغري ما أنزل اهللا، وجعل القوانني تشريعاً عاماً مع 

  اعتقاد عدم جواز ذلك؟
يبدو أنه  ال فرق بني احلكم يف مسألة، أو عشرة، أو مئة، أو : "فأجاب فضيلته

يء، وأنـه فعـل   ألف أو أقل أو أكثر ـ ال فرق؛ ما دام اإلنسان يعترب نفسه أنه خمط 
  .أمراص منكراً، وأنه فعل معصية، وأنه خائف من الذنب، فهذا كفر دون كفر

وأما مع االستحالل ـ ولو كان يف مسألة واحدة، يستحل فيها احلكم بغري ما  
  .)١("أنزل اهللا، يعترب نفسه حالالً ـ ؛ فإنه يكفر كفراً

  .ة من كتاب أو سنةال جيوز ختصيص اآلية بطائفة دون أخرى إال حبج :ثانياً 

                                                           

  )هـ١٤٢٠/ ١٦/١١(بتاريخ " شرح سنن أيب داود" من دروس )  ٧٢(



  
   ـــــــــــــــــــ أهل الضاللالنصال يف الرد على شحذ       

  

٨٦ 

إليك البيان الشايف الكايف من الفقيه األصويل حممد صاحل العثيمني ـ رمحه  : ثالثاً
  .اهللا ـ يف هذه املسألة، مث قارنه مع مهاترات أهل الفكر واهلوى

 )احلكم بغري ما انزل اهللا ( قال الشيخ يف فتوى حول مسألة 

مـن شـهر ربيـع األول عـام     واليت صدرت يف يوم الثالثاء الثاين والعشرين 
جواباً لسؤال عرب اهلاتف مسجل يف شريط مـن الشـيخ أيب احلسـن    هـ، ١٤٢٠

 .إمساعيل السليماين إىل فضيلة العالمة ابن عثيمني رمحه اهللامصطفى بن 

 :سؤال الشيخ أيب احلسن 

احلمد هللا والصالة السالم على رسول اهللا واشهد أن ال اله إال اهللا وحده ال 
وأشهد أن حممداً عبد اهللا ورسوله، أما بعد فهذا السؤال أقدمه لفضيلة له  شريك

الوالد الشيخ العالمة حممد بن صاحل العثيمني حفظه اهللا ومتع به وجعل فيه ويف 
أمثاله العوض عن مساحة الوالد رمحة اهللا عليه، وهذا السؤال حول مسألة كثـر  

ببعض الكلمات لفضـيلة   تداللفيها النزاع بني طلبة العلم وكثر هبا أيضا االس
 .الوالد  العالمة حممد بن صاحل العثيمني حفظه اهللا تعاىل

أقول للشيخ السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وزادكـم اهللا علمـا   : أوالً
 . ورفع قدركم يف الدنيا و يف اآلخرة

فضيلة الشيخ سلمكم اهللا، هنا كثري من طلبة العلم يدندنون حول احلاكم 
هم هبا وقـد  يت بشريعة خمالفة لشريعة اهللا عز وجل يأمر الناس هبا ويلزمالذي يأ

يكافئ أو جيازي باخلري وبالعطاء امللتزم هبـا ، وهـذه   و يعاقب املخالف عليها
الشريعة يف كتاب اهللا ويف سنة نبيه عليه الصالة والسالم تعترب خمالفة ومصـادمة   

هذا احلاكم هبا الناس مع أنـه   لنصوص الكتاب والسنة ، هذه الشريعة إذا الزم
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٨٧ 

يعترف أن حكم اهللا هو احلق وما دونه هو الباطل وأن احلق ما جاء يف الكتاب 
والسنة ولكنه لشبهة أو لشهوة جرى إلزام الناس هبذه الشريعة كما وقع مثـل  
ذلك كثريا يف بين أمية ويف بين العباس ويف أمراء اجلور الذين ألزموا الناس بأمور 

لى مثلكم بل ال ختفى على كثري من الناس عندما ألزموا الناس مبـا ال  ال ختفى ع
يرضي اهللا عز وجل كاألمور الوراثية وجعلوا امللك عاضا بينهم كما أخرب النيب 

  وقربوا شرار الناس وأبعدوا خيارهم وكان من يوافقهم على ما هم فيه من
  ٠٠٠هالباطل قربوه ومن يأمرهم وينهاهم رمبا حاربوه إىل أخر

 فلوا أن احلاكم يف هذا الزمان فعل مثل هذه الشريعة هل يكون كافرا هبذه
الشريعة إذا ألزم الناس هبا مع اعترافه أن هذا خمالف للكتاب والسنة وأن احلق يف 
الكتاب والسنة، هل يكون مبجرد فعله هذا كافرا أم ال بد أن ينظر إىل اعتقاده 

اس بالربا وكمن يفتح البنوك الربوية يف بالده و هبذه املسالة؟ كمن مثالً يلزم الن
يأخذ من البنك الدويل كما يقولون قروضاً ربوية وحياول أن يؤقلم اقتصـادها  

الربا حرام وال جيوز لكن أزمة اقتصـادية  : على مثل هذا الشيء، ولو سألته قال
 أو غري ذلك يعتذر مثل هذه االعتذارات وقد تكون االعتذارات مقبولة وقد ال
تكون ، فهل يكفر مبثل ذلك أم ال ،ومع العلم أن كثرياً من الشباب ينقلون عن 

 .فضيلتكم أنكم تقولون أن من فعل ذلك يكون كافراً

وحنن نالحظ يف بالد الدنيا كلها أن هذا شيء موجود بني مقل ومستكثر 
 .نسأل اهللا العفو والعافية

نفع اهللا سبحانه وتعاىل به نريد من فضيلتكم اجلواب على ذلك عسى أن ي      
طالب العلم وينفع اهللا عز وجل به الدعاة إىل اهللا عز وجل ألنه ال خيفى عليكم 
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٨٨ 

واهللا سبحانه وتعـاىل   أن اخلالف كم يؤثر يف صفوف الدعوة إىل اهللا عز وجل،
 .املسؤول أن يتقبل من اجلميع صاحل األعمال 

احلسن مصطفى ابن إمساعيـل  أبو : قدم هذا السؤال لفضيلتكم ابنكم وطالبكم 
السليماين من مأرب باليمن يف يوم الثاين والعشرين من شهر ربيع األول سـنة  

 ."والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، ألف وأربعمائة وعشرين من اهلجرة

 :رمحه اهللاجواب الشيخ العالمة ابن عثيمني 

لـه و  آلـى  احلمد هللا رب العاملني وأصلي وأسلم على نبينا حممـد وع  "
  : أصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين أما بعد

ففي هذا اليوم الثالثاء الثاين والعشرين من شهر ربيع األول عام عشـرين  
وأربعمائة وألف استمعت إىل شريط مسجل باسم أخينا أىب احلسن يف مـأرب  

 .  ابتدأه بالسالم علي فأقول عليك السالم ورمحة اهللا وبركاته

من جهة التكفري فهي مسألة كبرية عظيمة وال ينبغـي إطـالق    وما ذكره
القول فيها إال مع طالب علم يفهم ويعرف الكلمات مبعانيها ويعرف العواقـب  
اليت تترتب على القول بالتكفري أو عدمه ، أما عامة الناس فإن إطـالق القـول   

الً أن ال بالتكفري أو عدمه يف مثل هذه األمور حتصل منه مفاسد والذي أرى أو
يشتغل الشباب يف هذه املسألة وهل احلاكم كافر أو غري كافر وهل جيـوز أن  
خنرج عليه أو ال جيوز ، على الشباب أن يهتموا بعباداهتم اليت أوجبها اهللا عليهم 
أو ندهبم إليها وأن يتركوا ما هناهم اهللا عنه كراهة أو حترمياً وأن حيرصوا علـى  

يعلموا أن اخلالف يف مسائل الدين والعلم قد جرى  التآلف بينهم واالتفاق وأن
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٨٩ 

يف عهد الصحابة رضي اهللا عنهم ولكنه مل يؤد إىل الفرقة و إمنا القلوب واحدة 
 .واملنهج واحد

أما فيما يتعلق باحلكم بغري ما أنزل اهللا فهو كما يف الكتاب العزيز ينقسم  
بين عليهـا هـذا    إىل ثالثة أقسام كفر وظلم وفسق على حسب األسباب اليت

 : احلكم

ـ فإذا كان الرجل حيكم بغري ما أنزل اهللا تبعاً هلواه مع علمه بأن احلـق  ١
 . فيما قضى اهللا به فهذا ال يكفر لكنه بني فاسق وظامل

ـ و أما إذا كان يشرع حكماً عاماً متشي عليه األمة ويرى أن ذلك من ٢
كثرياً من احلكام عندهم جهل يف املصلحة وقد لُّبس عليه فيه فال يكفر أيضاً ألن 

علم الشريعة ويتصل هبم من ال يعرف احلكم الشرعي وهم يرونه عاملاً كـبرياً  
 .فتحصل بذلك املخالفة

ـ وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم هبذا أو شرع هذا وجعله دستوراً ٣
 ميشي الناس عليه يعتقد أنه ظامل يف ذلك وان احلق فيما جاء به الكتاب والسـنة 

 .فإننا ال نستطيع أن نكفر هذا

من يرى أن حكم غري اهللا أوىل أن يكون الناس عليه  أو : وإمنا نكفر  ـ٤
: هو مثل حكم اهللا عز وجل فإن هذا كافر ألنه مكذب لقول اهللا تبارك وتعاىل 

أليس اهلل بأحكم احلاكمني ، وقوله :      أفحكم اجلاهلية يبغـون ومـن احسـن مـن اهلل
 .قنونحكما لقوم يو
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٩٠ 

مث هذه املسائل ال يعين أننا إذا كفّرنا أحدا فإنه جيب اخلـروج عليـه ألن   
اخلروج نترتب عليه مفاسد عظيمة أكرب من السكوت، وال نسـتطيع اآلن أن  

 .نضرب أمثاالً فيما وقع يف األمة العربية وغري العربية

اد وقوة و إمنا إذا حتقق لدينا جواز اخلروج عليه شرعا فإنه البد من استعد
تكون مثل قوة احلاكم أو أعظم وأما أن خيرج الناس عليه بالسكاكني والرمـاح  
ومعه القنابل والدبابات وما أشبه هذا فإن هذا من السفه بال شك وهو خمـالف  

  . رمحه اهللا تعاىلانتهى كالم الشيخ " للشريعة
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٩١ 

  

  استدالله بأقوال أهل العلم للتدليس على الناس
  

ابن كثري، وابن تيمية، : بأقوال أهل العلم على زعمه ومنهم مث استدل أبو بصري
  .وحممد بن ابراهيم آل الشيخ، و الشنقيطي، وعبد العزيز بن باز، وغريهم

أن استدالل هؤالء بأقوال السلف ليس إال لنصرة آرائهـم   لكمو قد ذكرت  
ميلها مـاال  ليَُّهم وبترهم ألقوال العلماء وحتو حتريفهم وأهوائهم للتدليس، وال تنس

  .حتتمل، وذلك مبا يوافق ويناسب مع ما يذهبون إليه
فال جتد قط مبتدعاً إال وهو حيي كتمان النصوص :" قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

اليت ختالفه ويبغضها، ويبغض إضهارها وروايتها والتحدث هبا، ويبغض مـن يفعـل   
  ".)١(احلديث من قلبهما ابتدع أحد بدعة إال نزعت حالوة : ذلك، كما قال السلف

أفحكم اجلاهلية يبغون ومـن أحسـن مـن     أما كالم ابن كثري يف تفسري قوله تعاىل   
  .]٥٠:املائدة آية[ اهلل حكماً لقوم يوقنون

وهذا " فهو كافر )٢(] منهم[فمن فعل ذلك " فما قاله ابن كثري يف آخر كالمه
ستحالل، ومن تلبس بنـواقض  يعين أنه يقصد التتار ومن كان مثلهم يف اجلحود واال

  .اإلسالم

                                                           

  ).٢٠/١٦١" (جمموع فتاوى ) " ٧٣(
كما هو حاله وحال من على شـاكلته يف التـدليس وبتـر    ) منهم ( ذف كلمة ولكن أبا بصري ح) ٧٤(

  ).٨٤:ص(النصوص، انظر الطاغوت 
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٩٢ 

دليل على أهنم استحلوا هذه األحكام " فصارت يف بنيه شرعاً متبعاً: " مث إن قوله
  .اجلاهلية، وجعلوها ديناً من عند اهللا، دليل ذلك قوهلم أن جنكيز خان ابن اهللا

  :وقد ذكر شيخ اإلسالم شيئاً عن أحواهلم ومعتقداهتم فقال 
 لقوم، فرأينا مجهورهم ال يصلون، ومل نر يف عسـكرهم  وقد شاهدنا عسكر ا

مؤذناً وال إماماً، وقد أخذوا من أموال املسلمني وذراريهم وخربـوا مـن   
  .ديارهم ماال يعلمه إال اهللا

   ومل يكن معهم يف دولتهم إال من كان من شر اخللق، إما زنديق منـافق ال
ل البـدع كالرافضـة   يعتقد دين اإلسالم يف الباطن، وإما من هو من شر أه

واجلهمية واالحتادية وحنوهم، وأما من هو من أفجر الناس وأفسقهم، وهـم  
  .يف بالدهم مع متكنهم ال حيجون البيت

  وهم يقاتلون على ملك جنكسخان، فمن دخل يف طاعتهم جعلوه ولياً هلم
وإن كان كافراً، ومن خرج عن ذلك جعلوه عدواً هلم وإن كان من خيـار  

  .املسلمني
   كما قال أكرب مقدميهم الذين قدموا إىل الشام، وهو خياطب رسل املسلمني

ويتقرب إليهم بأنا مسلمون، فقال هذان آيتان عظيمتان جاءا من عنـد اهللا  
وحممد وجنكسخان، فهذا غاية ما يتقرب به أكرب مقدميهم إىل املسلمني، أن 

املرسـلني،   يسوي بني رسول اهللا وأكرم اخللق عليه وسيد ولد آدم وخـامت 
وبني ملك كافر مشرك من أعظم املشركني كفراً وفساداً وعدواناً من جنس 

  .خبتنصر وأمثاله
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٩٣ 

   وذلك أن اعتقاد هؤالء التتار كان يف جنكزخان عظيماً، فإهنم يعتقدون أنه
ابن اهللا من جنس ما يعتقده النصارى يف املسيح، ويقولون أن الشمس حبلت 

زلت الشمس من كوة اخليمة فدخلت فيها حىت أمه، وأهنا كانت يف خيمة فن
حبلت، ومعلوم  عند كل ذي دين أن هذا كذب، وهذا دليل على أنه ولد 
  .زىن، وأن أمه زنت فكتمت زناها، وادعت هذا حىت تدفع عنها معرة الزىن

    وهم مع هذا جيعلونه أعظم رسول عند اهللا يف تعظيم ما سنه هلـم وشـرعه
هـذا رزق جنكزخـان،   : ا عندهم من املـال بظنه وهواه، حىت يقولون مل

ويشكرونه على أكلهم وشرهبم، وهم يستحلون قتل من عادى ما سّنه هلـم  
  .هذا الكافر امللعون املعادي هللا وألنبيائه ورسوله وعباده املؤمنني

  ًفهذا  وأمثاله من مقدميهم كان غايته أن جيعل حممدا  ،مبنزلة هذا امللعون
اب كان أقل ضرراً على املسلمني من هـذا، فقـد   ومعلوم أن مسيلمة الكذ

ادعى أنه شريك حممد يف الرسالة، وهبذا استحل الصـحابة قتالـه وقتـال    
أصحابه املرتدين، فكيف مبن كان فيما يظهر من اإلسـالم جيعـل حممـداً    

  !جنكزخان؟
    وكذلك األكابر من وزرائهم وغريهم جيعلون دين اإلسالم كـدين اليهـود

ذه كلها طرق إىل اهللا، مبنزلة املـذاهب األربعـة عنـد    والنصارى، وأن ه
اليهود أو دين النصارى ومنهم من يرجح  املسلمني، مث منهم من يرجح دين

  ).دين املسلمني
فإذا علمت ذلك، تعلم جهل من يعترب قانون الياسق أفضل من : قلت     

ق جنكزخان وبني مث تأمل هل جتد فارقاً بني ياس: " القوانني الوضعية وذلك يف قوله
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٩٤ 

القوانني الوضعية النافذة يف أمصار املسلمني، ولرمبا كان الياسق أفضل من جهة أنه 
حيتوي على بعض ما جاء يف امللة اإلسالمية، خبالف القوانني الوضعية اليت كلها 

  .مستمدة من قوانني الغرب وأهواء الرجال
سلم قبل أن تسكن بالد وأنا أسأل أبا بصري بأي قانون تزوجت وأنت يف بلدك امل

  الكفر؟
  وما هو احلكم يف نكاح الناس وطالقهم، وبأي قانون يرثون ويورثون؟

وما قولك يف الوزارات واهليئات اليت تعىن بكثري من الشؤون الدينية من تعمـري  
املساجد، وإقامة الصلوات، وتعيني املؤذنني واألئمة، وتنظـيم الـوعظ واخلطابـة    

اإلفتاء، واملؤسسات العلمية والدينية واليت تعىن بتدريس العلوم والدعوة، وإنشاء جلان 
  الشرعية؟

ومما تقدم يكون من اإلجحاف والبغي بل من الضالل مقارنة حال التتار بواقع 
  .املسلمني اليوم

ومـن مل حيكـم مبـا أ�ـزل اهلل     : احلافظ ابن كثري ـ ايضاً ـ يف تفسري قوله تعـاىل   
ألهنم جحدوا حكم اهللا قصداً منهم وعناداًُ وعمداً، "  )٢/٦١( فأولئك هم الكـافرون 

  .فأولئك هم الظاملون : وقال ههنا
ألهنم مل ينصفوا املظلوم من الظامل يف األمر الذي أمر اهللا بالعدل والتسوية بـني   

  ".اجلميع فيه، فخالفوا وظلموا وتعدوا
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٩٥ 

ام حنن نعرف أهنـم  هؤالء احلك: "قال العالمة حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهللا
يف املسائل الشخصية النكاح والفرائض وما أشبهها حيكمون مبا دل عليه القـرأن ـ   

  ".٠٠٠على اختالف املذاهب ـ ، أما يف احلكم بني الناس فيختلفون
  .أما االستدالل بكالم شيخ اإلسالم فقد مر أنه رمحه اهللا يشترط االستحالل

يم آل الشيخ، يف النقاط الست، فقد بني وأما ما نقله عن الشيخ حممد بن إبراه
)  ٣/٨٨٣" (مشكلة الغلـو يف الـدين  "الشيخ عبد الرمحن بن معال اللوحيق يف كتابه

: " الوجه الصحيح يف األنواع الستة اليت ذكرها الشيخ يف رسالة حتكيم القوانني فقال
وىل على أهنـا  الذي يظهر يل واهللا أعلم أنه ـ رمحه اهللا ـ  أورد األنواع األربعة األ  

ضوابط لتكفري املعني، ولذلك جعل الكالم متعلقاً بعني احلاكم، فقال  أن جيحد،  أن 
  إخل٠٠٠يعتقد

وأما النوعان األخريان فقصد هبما تكفري النوع، ولذلك جعل الكالم عن الفعل، 
ال عن الفاعل، وعليه، فال بد يف تكفري املعني الداخل حتت أي من النوعني األخريين 

  ".الرجوع إىل الضوابط األربعة األوىلمن 
هكذا تفهم أقوال أهل العلم، مث البد من النظر إىل جمموع أقـواهلم يف  : قلت

  .املسألة،، فهم جيملون تارة ويفصلون تارة أخرى حسب الضرورة واحلاجة
هذا وإن للشيخ كالماً آخر، ذهب فيه إىل التفصيل يف قضية حتكيم القوانني 

  .قوم مل يرضهم ذلك، فلم ينقلوه، بل جتاهلوه ألنه خمالف هلواهمالوضعية، ولكن ال
وكذلك حتقيق معىن حممد رسول : "يقول الشيخ حممد بن إيراهيم رمحه اهللا 

من حتكيم شريعته، والتقيد هبا، ونبذ ما خالفها من القوانني واألوضاع وسـائر  : اهللا
م هبا أو حاكم إليهـا معتقـداً   األشياء اليت ما أنزل اهللا هبا من سلطان، واليت من حك
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٩٦ 

صحة ذلك وجوازه فهو كافر الكفر الناقل عن امللة، وإن فعل ذلك بـدون اعتقـاد   
  .)١("ذلك وجوازه فهو كافر الكفر العملي الذي ال ينقل عن امللة

مث اعلم أن للشيخ رمحه يف تلك الرسالة كالماً يدل داللـة واضـحة علـى    
هللا تعاىل احلاكمني بغري ما أنـزل اهللا الكفـر   فانظر كيف سجل ا: "التفصيل إذ يقول

والظلم والفسوق، ومن املمتنع أن يسمي اهللا سبحانه احلاكم بغري ما أنزل اهللا كافرا، 
وال يكون كافراً، بل هو كافر مطلقاً، إما كفر عملي، وإما كفر اعتقادي، وما جاء 

ن احلاكم بغري مـا  عن ابن عباس يف تفسري هذه اآلية من رواية طاووس وغريه يدل أ
حتكـيم  (" إما كفر ناقل عن امللة، وإما كفر عمل ال ينقل عن امللـة : أنزل اهللا كافر

  ).١٥: ص القوانني
 وال يشرك يف حكمه أحداً وفيما نقله عن  الشنقيطي رمحه اهللا يف تفسري اآلية

  .)٤٤(فاحلق أنه قول مطلق قيده يف تفسري آية املائدة 
ير املقام يف هذا البحث أن الكفر والظلم والفسق، كل وأعلم أن حتر: "فقال 

: واحد منها إذا أطلق يف الشرع مراد به املعصية تارة، والكفر املخرج من امللة أخرى
     ومـن مل حيكـم مبـا أ�ـزل اهلل     معارضة للرسل، وإبطاالً ألحكام اهللا، فظلمـه وفسـقه

معتقداً أنه مرتكب حرامـاً،   اهللومن مل حيكم مبـا أ�ـزل    وكفره كلها خمرج عن امللة، 
  "فاعل قبيحاً، فكفره وظلمه وفسقه غري خمرج من امللة

 ومن مل حيكم مبا أ�زل اهلل    معتقداً أنه مرتكب حراماً، فاعل قبيحـاً، فكرفـه
  .) ١(وظلمه وفسقه غري خمرج  من امللة

                                                           

  ).١/٨٠(" فتاوى الشيخ" )  ١(
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٩٧ 

يف  وهذا ما ذهب إليه األخ الفاضل الدكتور عبد العزيز بن صاحل الطويـان  
فنقل كالم " جهود الشيخ األمني الشنقيطي يف تقرير عقيدة السلف: "رسالته العلمية

الشيخ الذي استند إليه أبو بصري ومن على شاكلته يف تكفري احلكـام مطلقـاً دون   
إن الذين يتبعون القوانني الوضعية اليت شرعها الشـيطان علـى   :  "تفصيل وهو قوله

اهللا جل وعال على ألسنة رسله صلى اهللا عليهم وسلم أنه  ألسنة أوليائه خمالفة ملا شرعه
ال يشك يف كفرهم وشركهم إال من طمس اهللا بصريته وأعماه عن نـور الـوحي   

  ".مثلهم
وهبذا تتجلّى وقفة الشيخ احلازمة يف وجه مـن  : "قائالً الدكتور مث علق عليه

فر كـل مـن   غّير حكم اهللا وحكم حبكم الطواغيت حيث إنه يقول بكفره بل وبك
  .يشك يف كفره

وليس موقف الشيخ رمحه اهللا هذا على إطالقه، بل نراه يبني يف موضع آخر 
مىت يكون احلكم بغري ما أنزل اهللا كفراً خمرجاً عن امللة ، ومىت يكون صاحبه مرتكباً 

إن الكفـر ، والظلـم،   : "ذنباً حمرماً ال خيرجه من دائرة اإلسالم فيقول رمحـه اهللا  
ل واحد منها رمبا أطلق يف الشرع مراداً به املعصية تارة ، والكفر املخرج والفسق، ك

  :من امللة أخرى 
معارضة للرسل، وإبطاالً ألحكـام اهللا فظلمـه   : فمن مل حيكم مبا أنزل اهللا

  . وفسقه وكفره كلها كفر ، خمرج عن امللة
كفره وظلمه من مل حيكم مبا أنزل اهللا معتقداً أنه مرتكب حراماً فاعل قبيحاً ف

  ".وفسقه غري خمرج عن امللة

                                                                                                                                                                      

  ).٢/١٠٤"(أضواء البيان) " ١(
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٩٨ 

ورأي الشيخ رمحه اهللا هذا هو رأي األئمة األعالم قبله من أمثال اإلمام ابـن  
إن احلكم بغري ما أنزل اهللا يتنـاول الكفـرين األصـغر    :  "القيم رمحه اهللا الذي قال

 واألكرب حبسب حال احلاكم؛ فإنه إن اعتقد وجوب احلكم مبا أنـزل اهللا يف هـذه  
  . الواقعة وعدل عنه عصياناً مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر 

وإن اعتقد أنه غري واجب وأنه خمّير فيه مع تيقّنه أنه حكم اهللا فهـذا كفـر   
  .)١("أكرب، وإن جهله وأخطأه فهذا خمطئ له حكم املخطئني

درك مدى توافق وهبذا التفصيل الدقيق من ابن القيم رمحه اهللا يف هذا املسألة ن
عقيدة الشيخ األمني رمحه اهللا مع عقيدة السلف قبله ، وتتضح جهوده رمحـه اهللا يف  

  .اهـ) ٢("تقرير عقيدة السلف والسري على منهجهم واتباع طريقهم
وقد استدل أبو بصري بكالم الشيخ ابن باز رمحه اهللا، فيمن حيكم بغري مـا   

د ترك احلكم بغري ما أنزل اهللا يقتضي انتفـاء  أنزل اهللا، مث ادعى أن الشيخ  يعترب جمر
  .مطلق اإلميان عن صاحبه

ليتكم أخذمت مبعشار أقوال الشيخ رمحه اهللا، بل ليتكم مل تطعنوا فيـه  : أقول
وتصفوه بعامل احليض والنفاس وبعامل السلطة وغريها من النعوت الكاذبة، فمىت كنتم 

دناكم تلوون أقـواهلم حسـب مـا    تعبأون بفتاوى مشايخ الدعوة السلفية، فقد عه
، وإال أين أنتم من فتوى الشيخ يف ٠٠تشتهون وتبترون منها ليتفق مع ما إليه تذهبون

حرب اخلليج، وأين أنتم من فتوى الشيخ يف الصلح مع اليهود، مث أين أنتم من فتاوى 
  :الشيخ التفصيلية يف مسألة احلكم بغري ما أنزل اهللا؟ وإليكم بعضها

                                                           

  ).٣٣٧ـ٣٣٦ /١(" مدارج السالكني")  ١(
  ).١٨٣ـ١٨٢:ص" (الشنقيطي يف تقرير عقيدة السلفحممد أمني جهود الشيخ ) " ٢(
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٩٩ 

هل يعترب احلكـام الـذين   ): جمموع فتاوى ابن باز (هللا كما يف سئل رمحه ا
  حيكمون بغري ما أنزل اهللا كفاراً؟

ومن مل حيكم مبا أ�ـزل اهلل   : إهنم مسلمون، فماذا نقول عن قوله تعاىل: وإذا قلنا
  ؟فألئك هم الكافرون
م احلكام بغري ما أنزل اهللا أقسام، ختتلف أحكامهم حبسب اعتقاده: " اجلواب

وأعماهلم ، فمن حكم بغري ما أنزل اهللا يرى أن ذلك أحسن من شرع اهللا فهو كافر 
عند مجيع املسلمني  ، وهكذا من حيكم القوانني الوضيعة بدالً من شرع اهللا ويرى أن 

إن حتكيم الشريعة أفضل ، فهو كافر ، لكونه استحل ماحرم : ذلك جائز ، ولو قال 
  .اهللا 

زل اهللا ، اتباعاً للهوى أو لرشوة أو لعداوة بينه وبـني  أما من حكم بغري ما أن
احملكوم عليه ، أو ألسباب أخرى ، وهو يعلم أنه عاص هللا بذلك ، وأن الواجب عليه 
حتكيم شرع اهللا ، فهذا يعترب من أهل املعاصي والكبائر ، ويعترب قد أتى كفراً أصـغر  

ابن عباس ـ رضي اهللا عنـهما    وظلماًً أصغر وفسقاً أصغر ، كما جاء هذا املعىن عن
ـ وعن طاووس ومجاعة من السلف الصاحل ، وهو املعروف عند أهل العلـم ، واهللا  

  )) . ويل التوفيق 
كثري من املسلمني يتساهلون يف احلكم بغري شريعة اهللا : سئل الشيخ رمحه اهللاو

يسـتحل  والبعض يعتقد أن ذلك التساهل ال يؤثر يف متسكه باإلسالم والبعض اآلخر 
  احلكم بغري ما أنزل اهللا وال يبايل مبا يترتب على ذلك، فما احلق يف ذلك؟

من حكم بغري ما أنزل اهللا وهو يعلم : هذا فيه تفصيل وهو أن يقال: "اجلواب
أنه جيب عليه احلكم مبا أنزل اهللا وأنه خالف الشرع ولكن استباح هذا األمـر ورأى  
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١٠٠ 

ه أن حيكم بغري شريعة اهللا فهو كافر كفراً أكرب أنه ال حرج عليه يف ذلك وأنه جيوز ل
عند مجيع العلماء، كاحلكم بالقوانني الوضعية اليت وضعها الرجال من النصـارى أو  
اليهود أو غريهم ممن زعم أنه جيوز احلكم هبا، أو زعم أهنا أفضل من حكـم اهللا، أو  

ن والسنة وإن شـاء  زعم أهنا تساوي حكم اهللا وأن اإلنسان خمري إن شاء حكم بالقرآ
  .حكم بالقوانني الوضعية، من اعتقد هذا كفر بإمجاع العلماء كما تقدم

أما من حكم بغري ما أنزل اهللا هلوى أو حلظ عاجل وهو يعلم أنه عـاص هللا  
ولرسوله وأنه فعل منكراً عظيماً وأن الواجب عليه احلكم بشرع اهللا فإنه ال يكفـر  

نكراً عظيماً ومعصية كبرية وكفراً أصغر، كما قال بذلك الكفر األكرب لكنه قد أتى م
ذلك ابن عباس وجماهد وغريمها من أهل العلم، وقد ارتكب بذلك كفراً دون كفـر  
وظلماً دون ظلم، وفسقاً دون فسق، وليس هو الكفر األكرب، وهذا قول أهل السـنة  

  . )١("واجلماعة
مل ال تنقلها لقرائـك  يا أبا بصري؟، ووغريها فأين أنت من مثل هذه الفتاوى 

  .، نعوذ باهللا من اخلذالناألحباء؟ أم أنك تتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله؟
أين أنت من قول الشيخ  ـ رمحه اهللا ـ عندما سئل عن تبديل القـوانني،    

  وهل يعترب كفراً خمرجاً من امللة؟
كرب، أما إذا فعـل ذلـك   إذا استباحها يعترب كافراً كفراً أ: رمحه اهللافأجاب 

ألسباب خاصة، من أجل رشوة، أو من أجل إرضاء أشخاص، ويعلم أهنا حمرمة فإنه 
يكفر كفراً دون كفر، أما إذا فعلها مستبيحاً يكون كفراً أكرب، أي إذا استحل احلكم 

  .بقانون بغري الشريعة فإنه يكون كافراً

                                                           

  ).٩٩٢ـ٣/٩٩١"( جمموع فتاوى مساحة الشيخ ابن باز) " ١(
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١٠١ 

من أجل إرضـاء بعـض    أما إذا فعلها ألسباب مثل الرشوة، أو العداوة، أو
الناس، وما أشبه ذلك، فإن ذلك يكون كفراً دون كفر، وهذا احلكم يشمل مجيـع  
الصور، وسواء التبديل وغري التبديل، وجيب على ويل األمر أن مينع ذلك وأن حيكـم  

  .)١("بشرع اهللا
ناصر الدين األلبـاين رمحـه اهللا،   حممد وهذا التفصيل هو قول حمدث العصر 

دون خجل وال حياء باإلرجاء املشني، وهذه واهللا فرية بال مرية، وبلية  والذي تتهمه
  .أي بلية

الشيخ ابن باز رمحه اهللا، كما جـاء يف   الشيخ حممد ناصر الدين  وقد وافق
فألفيتها كلمة قيمة أصاب فيهـا  " تعليقه على كالم الشيخ ناصر رمحه اهللا، ومما قاله

عدد (السعودية " الدعوة" نشر كالمه يف جملة وقد" احلق، وسلك فيها سبيل املؤمنني
  .)هـ١٤١٦مجادى األوىل ١٥١١

وقد قرئ كالم الشيخني الفاضلني على العالمة األصويل حممد بـن صـاحل   
  :العثيمني رمحه اهللا خالل درسه فأقره وأيده ونصح بنشره، وعقب بقوله

ة، فهذا إن الكفر ملن يستحل ذلك، وأما من حكم به على أنه معصية خمالف" 
ليس بكافر ألنه مل يستحله، لكن قد يكون خوفاً أو عجزاً أو ما أشبه ذلك وعلى هذا 

  :فتكون اآليات الثالثة منزلة على أحوال ثالثة
ـ من حكم بغري ما أنزل اهللا بدالً عن دين اهللا فهذا كفر أكرب خمرج عـن  ١

  .تهامللة ألنه جعل نفسه مشرعاً مع اهللا عز وجل، وألنه كاره لشريع

                                                           

  ).٩٤:العدد" (جملة الفرقان) " ١(
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١٠٢ 

ـ من حكم به هلوى يف نفسه أو خوفاً عليها أو ما أشبه ذلـك فهـذا ال   ٢
  .يكفر ولكنه ينتقل إىل الفسق

ـ من حكم بع عدواناً وظلماً وهذا ال يأيت يف حكم القوانني ولكن يـأيت  ٣
يف حكم خاص مثل أن حيكم على إنسان بغري ما أنزل اهللا لينتقم منه فهذا يقال إنـه  

اف على حسب األحوال، ومن العلماء من قال إهنـا أوصـاف   ظامل فتتنزل األوص
 :  ملوصوف واحد وأن كل كافر ظامل وكل كافر فاسق واستدلوا بقولـه تعـاىل  

وأمـا الـذين فسـقوا فمـأواهم      : وبقوله تعـاىل ] ٢٥٤: البقرة[  والكافرون هم الظاملون
  . اهـ")١(، وهذا هو الفسق األكرب]٢٠:السجدة[ النار

  .ويف أعلى درجاته اجلميع وأجزل مثوبتهم ورفع قدرهم يف جناته فرحم اهللا
  :مما سبق تتضح األمور التالية: "مث قال أبو بصري    
ـ  أن اآليات نزلت يف كفار أهل الكتاب، وهي تشمل غريهم ممن جيحـد  ١

  ..حكم اهللا عز وجل
كـرب  الكفر األكرب، والفسـق األ : ـ أن اآليات إذا أطلقت فهو يراد هبا منها٢

، وليس كما يفعل والظلم األكرب، ألهنا نزلت يف أهل الكتاب، وممن جيحد حكم اهللا
مشايخ اإلرجاء جملرد مساعهم اآليات سرعان ما حيملوهنا على الكفـر دون الكفـر،   

فهي مقولة !! ٠٠٠٠والظلم دون الظلم والفسق دون الفسق متذرعني بقول ابن عباس

                                                           

  ).١٠٤ـ١٠٣:ص( "التحذير من فتنة التكفري) "١(
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١٠٣ 

طال حق حيث وضعوها يف غري موضعها ومحلوها حق لكن يريد هبا إحقاق باطل، وإب
  .)١("ما ال حتتمل
فهي كلمة حق أريد هبا ......"نزلت يف كفار أهل الكتاب: " أما قولك: أقول

باطل، وهذا يناقض أقوالك السابقة والالحقة يف حكمك على الناس مبجـرد تـرك   
  .احلكم مبا أنزل اهللا

وأوىل هـذه األقـوال عنـدي    :" قال اإلمام حممد بن جرير الطربي رمحه اهللا
نزلت هذه اآليات يف كفار أهل الكتاب؛ ألن ما قبلها ومـا  : بالصواب قول من قال

بعدها من اآليات ففيهم نزلت، وهم املعنيون هبا، وهذه اآليات سياق اخلـرب عنـهم   
  .فكوهنا خرباً عنهم أوىل

من مل حيكم مبا  فإن اهللا تعاىل ذكره قد عم باخلرب بذلك عن مجيع: فإن قال قائل
  أنزل اهللا فكيف جعلته خاصاً؟

إن اهللا تعاىل عم باخلرب بذلك عن قوم كانوا حبكم اهللا الذي حكـم بـه   : قيل
، فأخربهم عنهم أهنم بتركهم احلكم على سبيل ما تركوه، كافرون، كتابه جاحدين

قال ابن وكذلك القول يف كل من مل حيكم مبا أنزل اهللا جاحداً به هو باهللا كافر كما 
عباس؛ ألنه جبحوده حكم اهللا بعد علمه أنه أنزله يف كتابه نظري جحوده نبوة نبيه بعد 

  ).١٦٧ـ٦/١٦٦جامع البيان " ( علمه أنه نيب
إن اآليات، وإن كان سببها أهل الكتاب، : " وقال احلافظ ابن حجر العسقالين

مرتكب املعصية ال لكن عمومها يتناول غريهم، لكن ملا تقرر من قواعد الشريعة أن 

                                                           

  ) ٩٩ـ٩٨:ص" (الطاغوت) " ١(
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١٠٤ 

يسمى كافراً، وال يسمى أيضاً ظاملاً، ألن الظلم قد فسر بالشرك، بقيت الصفة الثالثة 
  ).١٣/١٢٩فتح الباري (ويعين هبا الفسق، " 

الكفر األكرب، والفسـق  : أن اآليات إذا أطلقت فهو يراد هبا منها: وأما قولك
ل، والزم ذلك أن كل من ذهب هذا كالم باطل وهزي، ......."األكرب والظلم األكرب

إىل التفصيل الذي مر ذكره عن أئمة السلف يكون من املرجئة، وقد وضعوها يف غري 
من خوارج العصر فوضعوها يف موضعها،  كومن على شاكلت ئت أنتحملها،  مث ج

  فإنا هللا وإنا إليه راجعون
ر ابـن  قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ بعد ذكره أث

وهذا َبّيُن من القرآن والسنة ملن تأمله، فإن اهللا سـبحانه  :"عباس يف تفسري آية املائدة
مسى احلاكم بغري ما أنزل اهللا كافراً، ومسى اجلاحد ملا أنزل اهللا على رسوله كـافراً،  

  .وليس الكفران سواء
يتعـدى   ومسى من  والكافرون هم الظـاملون  : ومسى الكافر ظاملاً يف قوله تعاىل

ومـن يتعـد حـدود اهلل فقـد      : حدوده يف النكاح والطالق والرجعة واخلُلع ظاملاً وقال
: وقال آدم عليه السالم إ�ي كنت مـن الظـاملني   : وقال يونس عليه السالم  ظلم �فسه

 ربنا ظلمنا أ�فسنا  وقال موسى :     رب إ�ـي ظلمـت �فسـي   وليس هذا الظلم مثل
  .ذلك الظلم

ولقد أ�زلنا  : وقوله  وما يضل به إال الفاسقني : كافر فاسقاً يف قوله تعاىلومسى ال
يا أيها الـذين   : ومسى العاصي فاسقاً يف قوله إليك آيات بينات وما يكفر هبا إال الفاسقون
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وأولئـك هـم    :وقال يف الذين يرمـون احملصـنات   أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا
ــال الفاســقون  ــيس الفســوق  فــال رفــث وال فســوق وال جــدال يف احلــج  : وق ول
  .اهـ)١("كالفسوق

                                                           

  ).٤٢ـ٤١:ص"(أصول وضوابط يف التكفري) "  ١(
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  قواعد باطلة وجمازفات خطرية
  

إن كانوا ممن : عند محل اآليات على املسلمني، ينظر حلاهلم"ـ٣ :قال أبو بصري
يرفضون حكم اهللا، وحياربون دعاة احلكم إىل اهللا، ويشرعون التشريع الذي يضاهي 

دلوا حكم اهللا حبكم الطاغوت؛ فهؤالء ينطبق عليهم الكفر األكـرب  شرع اهللا، وقد ب
والظلم األكرب والفسق األكرب املخرج من امللة، وإن مل يصرحوا بلساهنم أهنم جيحدون 
حكم اهللا، ألن لسان احلال أقوى من لسان املقال، وهو شاهد عليهم بالكفر، أما إن 

هم القرائن اللفظية والفعلية الدالـة علـى   كانوا ممن حيكمون مبا أنزل اهللا ، وتظهر من
حبهم حلكم اهللا ورضاهم به وحرصهم عليه، وأهنم يسعون جهد طاقتهم لتطبيقه، مث 
هم يف مسألة أو بعض املسائل حيكمون فيها بغري ما أنزل اهللا هلـوى أو ضـعف أو   
 شهوة أو تأويل باطل، مع اعترافهم بالتقصري وشعورهم باإلمث، فمثل هـؤالء حيمـل  

  اهـ)١("٠٠كفر دون كفر وظلم دون ظلم: عليهم قول ابن عباس
ما أنزل اهللا هبا من سلطان، وما عرف  قّعد أبو بصري قواعد وأّصل أصوالً: قلت

عن السلف منها شيء، بل هو كالم إنشائي عاطفي، ال ميت إىل املنهجيـة العلميـة   
  .علمعلى التقول بال  تهبصلة، وإن دل على شيء فإمنا يدل على جرأ

مث ما عدد وما حد تلك املسائل اليت حيكمون فيها بغري ما أنزل اهللا، لكي حيمل   
عليهم مقولة ابن عباس، وهل لسان احلال هنا أيضاً أقوى مـن لسـان املقـال، يف    

  ! اعترافهم بالتقصري، لكي يدخلوا يف اإلسالم على حد زعمك؟

                                                           

  )٩٩: ص( "الطاغوت) " ١(
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  ):٤٠٦ـ ٤٠٥/ ٦(تفسري املنار : قال الشيخ حممد رشيد رضا رمحه اهللا
وقد استحدث كثري من املسلمني من الشرائع واألحكام حنو ما اسـتحدث  "  

الذين من قبلهم ، وتركوا ـ باحلكم هبا ـ بعض ما أنزل اهللا عليهم، فالذين يتركون   
ما أنزل اهللا يف كتابه من األحكام     ـ من غري تأويل يعتقدون صحته ، فإنه يصدق  

  :اآليات الثالث أو يف بعضها ، كل حبسب حالةعليهم ما قاله اهللا يف 
فمن أعرض عن احلكم حبد السرقة ، أو القذف ، أو الزنا ، غـري مـذعن لـه    

  .الستقباحه إياه ، وتفضيل غريه من أوضاع البشر عليه ،فهو كافر قطعاً
ومن مل حيكم به لعلة أخرى؛ فهو ظامل إن كان يف ذلك إضاعة احلق أو تـرك  

  ... فيه ، وإال ، فهو فاسق فقط العدل واملساواة 
وإننا نرى كثريين من املسلمني املتدينني يعتقدون أن قضاة احملاكم األهلية الذين 

ومن مل حيكم مبـا أ�ـزل اهلل فأولئـك هـم      :حيكمون بالقانون كفاراً أخذاً بظاهر قوله تعاىل 
ألمـراء  ،ويستلزم احلكم بتكفري القاضي احلـاكم بالقـانون تكفـري ا     الكـافرون 

والسالطني الواضعني للقوانني ، فإهنم وإن مل يكونوا ألفوها مبعارفهم ، فإهنا وضعت 
أما ظاهر اآلية فلم يقل به أحـد  ... بإذهنم ، وهم الذين يولون احلكام ليحكموا هبا 
  "من أئمة الفقه املشهورين ، بل مل يقل به أحد قط
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  ) كفر دون كفر(  فهمه السقيم ملقولة ابن عباس 
  
إن اآليات نزلت يف كفار أهل : "إذا كان ابن عباس يقول ـ٤: " قال أو بصري 

كفر دون كفر، : ، إذاً من يقصد بقوله"الكتاب، وأن من جحد حكم اهللا فهو كافر
  وإنه ليس بالكفر الذي ينقل من امللة؟

إدراك زمانه، والظروف احمليطة به واألسباب " مدلوالت القول" فإن من متام فقه
لـه   ليت دعت إليه، وأن عباس رضي اهللا عنه كان يقصد حكاماً مسلمني معاصرينا

وهم حكام بين أمية، الذين مل تظهر منهم القرائن الدالة على جحودهم حلكم اهللا أو 
االستهانة به، وكانوا حيكمون الشريعة يف عموم حياة الناس، واالحنراف الذي طـرأ  

ل ابن عباس وهو املعىن من كالمه ـ وقـد   يف احلكم يف عهد األمويني ـ وعنه سئ 
  "أول ما يفقد من الدين احلكم:" أشار إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوله

أي يغري سنته يف اختيار اخلليفـة  " أول من يغري سنيت رجل من بين أمية: " وقال
إىل نظام وراثي، ومع ذلك ال يشك يف إسـالم معاويـة وأوالده، وال أحـد قـال     

  .بكفرهم
وعليه فمن اخلطأ الظاهر محل كالم ابن عباس ـ كفر دون كفر ـ الذي كان   
يقصد به حكام بين أمية على حكام يف هذا العصر استحلوا احلكم بغري ما أنـزل اهللا  

  ".بالقول والفعل، واجتمعت فيهم مجيع نواقض اإلميان
نا واقع" قال الشيخ قطب يف كتابه : " مث نقل يف احلاشية كالم حممد قطب

مظلوم ابن عباس فقد قال ما قال وهو ُيسأل عن األمويني،أهنم : ٣٣٤" املعاصر
حيكمون بغري ما أنزل اهللا، فما القول فيهم؟ وما من أحد على اإلطالق قال عن 
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األمويني إهنم كفار فقد كانوا حيكمون الشريعة يف عموم حياة الناس، ولكنهم 
اهنم إما تأوالً وإما شهوة ـ ولكنهم ال حييدون عنها يف بعض األمور املتعلقة بسلط

إنه كفر دون : جيعلون خمالفتهم تشريعاً مضاهياً لشرع اهللا ـ فقال فيهم ابن عباس 
كفر، فهل كان ميكن البن عباس أن يقول هذا فيمن ينّحي الشريعة اإلسالمية أصالً، 

  )١(!؟"ويضع بدالً منها قوانني وضعية

فهو  جمرد حتكم بال دليل بأحد جزئياته،إن ختصيص مقولة ابن عباس : أقول
، فال أعلم أحداً من السلف قد محل كالم ابن عباس على حكام بين أمية، مث مردود

هل عجز ابن عباس أن يبني  أنه يقصد به حكام بين أمية؟ وكيف يبقى مراده جمهوالً 
هذا حىت ملا يزيد عن ألف وأربع مئة سنة ويقف عليه التابعون ومن بعدهم حىت يومنا 

يأيت أبو بصري وشيخه حممد قطب ـ حامل راية التكفري يف هذا العصر بال منازع ـ 
  !ليوضحوه ويقيدوه؟

بل إن شيوخ اإلسالم ورموزه األعالم قدمياً وحديثاً يستشهدون بأثر ابن عباس 
على التفصيل الذي ذكرنا، وقد صار هذا األثر قاعدة علمية عندهم، يردون هبا على 

، ويقعدون هبا ألصول العلم يف باب املعاصي اليت وصفت بالكفر دون أن أهل البدع
تكون كفراً حمضاً، وقد سبق كالمهم يف ذلك، ومن ذلك أن احلكم بغري ما أنزل اهللا 
من غري جحود واستحالل معصية من املعاصي وكبرية من الكبائر، عمدهتم يف ذلك 

  .أثر ابن عباس، يف تفسري آية املائدة

                                                           

  ).١٠١ـ٩٨: ص(" الطاغوت " )  ١(
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: من مل حيكم مبا أنزل اهللا فهو كافر؟قال: قلت البن عباس: س قالعن طاوو 
  .)١(هو به كفر، وليس كمن كفر باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر
  .وقد مر كالم أهل العلم من  قبل فال نعيد، ومت التوضيح فال مزيد

مية وبين أهنم يريدون هبذا القول أن ملوك بين أ: وأضيف هنا أمراً هاماً وهو" 
العباس مل تكن خالفتهم راشدة على منهاج النبوة ، واألمر كذلك ، إال أن نظام 
احلكم عند بين أمية وبين العباس كان احلكم مبا أنزل اهللا ، ولكن قد خيالط ذلك 
معصية يقع فيها بعض احلكام يف نفسه ، أو خيالف حكم اهللا يف واقعة هلوى يف نفسه، 

  :يهم أهنم حيكمون بغري ما أنزل اهللا لوجودوأمثال هؤالء اليطلق عل
أن العاصي أو مرتكب الكبرية اليسمى حاكماً بغري ما أنزل اهللا ، بل : األول 

مرتكب ما حرم اهللا ألن احلاكم بغري ما أنزل اهللا عنده أمر أو شرع غري ما أنزل اهللا 
ليحكم به أو  حيكم به ويرجع إليه ، وأما العاصي فليس عنده أمر خارج عن شرع اهللا

  .يرجع إليه ، بل هو خمالف ملا أنزل اهللا 
أن احلاكم بغري ما أنزل اهللا إذا كان جاهالً ، فهو مل حيكم بغري ما أنزل : الثاين 

حكم : اهللا بل هو ممن خفي عليه حكم اهللا ، فهو لظنه أن حكمه موافق ملا أنزل اهللا 
  .ا حكم به ، وكذلك املتأول به ، ولو علم أن حكمه خمالف لغري ما أنزل اهللا مل

إما أن : أن من وقع من خلفاء بين أمية وبين العباس يف خمالفة حلكم اهللا : الثالث 
يكون جاهالً حبكم اهللا يف الواقعة ، أو متأوالً ، أو صاحب هوى ، أو لبس عليه 

  .وزراؤه وبطانته ، فإذا بصره أهل العلم رجع واسترجع 

                                                           

مـن طريـق   ) ٢/٧٣٥: (، وابن بطة)٣٥٦ـ١٠/٣٥٥: (، وابن جرير)٢/٥٢١(جه املروزي أخر)   ١(
  .سفيان عن سعيد املكي عنه به
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مر بالنداء بإباحة ـ متعة النساء ـ فدخل عليه حيىي إن املأمون لتشيعه أ: قيل 
بتحرميها ، فلما علم بصحة احلديث ، رجع إىل  ابن أكثم  فذكر له حديث علي 

  ).١٠/٢٨٣سري أعالم النبالء "(احلق ، وأمر بالنداء بتحرميها
  .)١("أن هذا الفهم هو فهم اخلوارج وليس فهم السلف الصاحل: الرابع 

  ".باب كفران العشري، وكفر دون كفر:"خاري يف صحيحههذا وقد بوب الب
مراد :"عن القاضي ابن العريب املالكي قوله) ١/٨٣(وقد نقل احلافظ يف الفتح 

أن يبني أن الطاعات كما تسمى إمياناً كذلك املعاصي تسمى ] البخاري[ املصنف 
  .ـاه"ال يراد الكفر املخرج من امللة: كفراً، لكن حيث يطلق عليها الكفر

  ومن تناقضاته وما أكثرها
وما يدخل كذلك يف هذا النوع من الطاغوت، الكتب اليت : "قال أبو بصري
له، وخباصة منها تلك الكتب اليت حتتوي على مبادئ ومناهج  تروج الكفر وتدعو

  ".األحزاب العلمانية الكافرة وغريها
شر ـ وخباصة وهذا يستدعي من القائمني على دور الن: "علق يف احلاشية بقوله

اليت تسمي نفسها إسالمية االمتناع عن نشر كتب حتتوي على الكفر والشرك 
  . )٢("والضالالت فإن الدال على الشر كفاعله

هذه النصيحة مليئة بالكذب والغش واخلديعة، وكان األوىل بك أن  :أقول 
توجهها لنفسك، فإن كتب سيد قطب اليت هي عمدتك يف كتاباتك أوىل بذلك، 

  :والضالالت اليت ذكرهتا، وإليك بعضهاالبدع ا حوت كثرياً من فإهن

                                                           

  .سليم بن عيد اهلاليل)  ١٨٨:ص" (قرة العيون"انظر) ١(
  )١٠٣:ص" (الطاغوت) " ٢(
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ـ إساءته األدب مع نيب اهللا وكليمه موسى عليه السالم، إذ ألصق به صفات ١
   .)١(االندفاع والعصبية

  ).٢()كاد يضعف ( ـ  قوله عن نيب اهللا يوسف عليه السالم ٢
ال "بل فسر كلمة التوحيدـ عدم تفريقه بني توحيد الربوبية وتوحيد األلوهية، ٣

أي : "بقوله ،وهو اهلل ال إله إال هو :بتوحيد الربوبية، فقد فسر قوله تعاىل" إله إال اهللا
  .)٣("له يف اخللق واالختيار ال شريك
  .)٤(ـ قوله بأحدية الوجود٤
   .)٥(ـ تكفريه مجاعة املسلمني٥
  ) . ٦(ـ قوله خبلق القرآن٦

ا هو شأن اجلهمية، ففسر االستواء ـ تعطيله صفات اهللا تعاىل كم٧
  .)٧(باالستعالء

                                                           

  .دار الشروق) ١٦٤ـ١٦٢:ص" (التصوير الفين يف القرآن) "١(
إن اجتاه سـيد  : قلت، )١٩٥٤/ ١٢) (ضعف(ويف الضالل قال عنه أنه  ،)١٦٨:ص" ( التصوير الفين) "٢(

إىل دراسة شخصية يوسف عليه السالم يف القرآن على النحو الفين الذي عرض له سيد يف مجيع الشخصيات 
الرسولية قد أساء إىل مقام النبوة املعصومة، ومثال هذه اإلساءة تناوله شخصية يوسف عليه السالم، حيـث  

كـاد  ( ه الواعي احلصيف، وبإنه بناء على ذلك الوعي واحلصافة استطاع تقدير املوقـف حـني   وصفه بأن
  ).يضعف

  ).دار الشروق ٥/٢٧٠٧( "يف ظالل القرآن) "٣(
  ).٦/٣٤٧٩: (الظالل) ٤(
  ).٤/٢١٢٢(،)٢/١٠٥٧(الظالل) ٥(
  ).١/١٠٦(الظالل)  ٦(
  ).٤/٢٣٧٤(الظالل)  ٧(
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   .)١(ـ قوله جبواز التشريع البشري٨
ـ طعنه يف الصحابة، والتابعني، فقد قال عمن زعم أن عثمان رضي اهللا عنه ٩

الذين لبسوا اإلسـالم رداًء ومل  : "آثرهم باملناصب واملال من الصحابة والتابعني أهنم 
  .)٢("ع الدنيا ويرون االحندار مع التيارمن جترفهم مطاختالط بشاشته قلوهبم والذي

وغري ذلك من الضالالت، اليت حوهتا كتب هذا الرجل، كالقول باجلرب واحللول 
وأزلية الروح، وإنكار رؤية اهللا، وغريها من البدع الكربى اليت زخرت هبا كتبه، 

لى شاكلته من فكان األوىل بك إن كنت ناصحاً هللا ورسوله، أن حتذر منه، ومن ع
الدين ناصر حممد التكفرييني، فهم واهللا أوىل بالطعن املوجه للسلفيني ومنهم الشيخ 

ولكن أبا بصري تشهد كتاباته على أنه ألقم ثدي التكفري من كتب  ،رمحه اهللاأللباين 
  !سيد قطب، فكيف حيذر منه

ت سيأيت على الناس سنوا: (قالوهو الصادق املصدوق  رسول اهللا  وصدق
خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤمتن فيها اخلائن، 

الرجل التافه : (وما الرويبضة؟ قال: قيل) وخيون فيها األمني، وينطق فيها الرويبضة
  .)٣()يتكلم يف أمر العامة

وأكثر ما أُيت الناس يف البدع هبذا السبب، يظن يف شخص أنه : " قال أبو شامة 
مقون أقواله وأفعاله، ريوالتقوى، وليس هو يف نفس األمر كذلك، فمن أهل العلم 

                                                           

  ).٣/١٦٦٩( يف ظالل القرآن و) ٢٦١:ص( "اإلجتماعيةالعدالة  )"٨(
" العدالـة االجتماعيـة  "هـ، وانظر كـذلك  ١٤١٥دار الشروق )  ١٦١:ص "( العدالة االجتماعية) " ٢(
  .الطبعة اخلامسة) ١٨٦،١٩٣،٢٠٦:ص(
  .١٨٨٨وصححه األلباين يف الصحيحة برقم رواه ابن ماجه )  ٣(
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 مناإ: ( قال يبأن الن فيتبعونه يف ذلك، فتفسد أمورهم، ويف احلديث عن ثوبان 
  . )١()ف على أميت األئمة املضلنيخاأ

                                                           

  .١٥٨٢، وصححه األلباين برقم خرجه ابن ماجه والترمذيأ ) ١(
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  قاعدة اخلروج عند أيب بصري
  

نة وضرراً فاخلروج على احلاكم فتنة، ولكن األشد منه فت": قال أبو بصري
السكوت عليه والرضى به وهو يعلن الكفر البواح، فالشرك ظلم ال يعلوه ظلم وفتنة 

أن يقدم األقل ضرراً ليدفع به األشد : ال تعلوه فتنة، والواجب يف هذه احلالة وأمثاهلا
  .)١("ضرراً، واهللا املستعان

نهج هذا الكالم صادر عن فكر وعاطفة ال عن وحي وشرع، وخمالف مل: أقول 
السلف ومن سار على هنجهم من العلماء الفضالء، وقد بناه صاحبه على أفكار 

 ذلكغوغائية، ومحاسة عاطفية، نتيجته اخلراب والدمار وفقد األمن واألمان، وبطالن 
  :من أوجه
ـ معلوم أن أليب بصري ومدرسته، قواعد خاصة بالتكفري، وإخراج الناس ١

، هذه القواعد ما علمت إال عند اخلوارج األولني حكاماً وحمكومني عن دائرة اإلسالم
  .واآلخرين، فالكفر البواح عندهم ليس الكفر البواح عند أهل السنة واجلماعة

ـ لو سلمنا جدالً  مبا يقول، فإن الشخص الذي يعيش حتت قاعدة حكم ٢
ار قانوين كافر ال يلزم من الرضى بذلك الكفر، وإال لكان أبو بصري كافراً عندما اخت

  .اهلجرة بال ضرورة إىل بالد الكفر
ـ إن مسألة تقدير شدة الضرر وقلة الضرر، منوطة بالعلماء، فهم يقدرون ٣

ذلك ويرون املصلحة يف ذلك، أما اجلهال وأنصاف املتعلمني، فال جيوز هلم اخلوض 

                                                           

  .٢احلاشية رقم) ١٢٣:ص( " الطاغوت" )  ١( 
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يف مثل هذه القضايا الكربى، اليت قد تقود إىل سفك الدماء واستباحة األموال 
  .ض وحماربة الدين واملتديننيواألعرا

 فإن اهللا تعاىل قد بعث رسول اهللا : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
بتحصيل املصاحل وتكميلها، وتعطيل املفاسد وتقليلها، ودفع أعظم الفاسدين بالتزام 
أدنامها، وإذا كان األمر باملعروف والنهي عن املنكر من أعظم الواجبات 

فال بد أن تكون املصلحة فيه راجحة على املفسدة، فحيث كانت  واملستحبات،
  ).١"(مفسدة األمر والنهي أعظم من مصلحته مل يكن مما أمر اهللا به

إال إذا حتقق ألهل احلل والعقد  اخلروج عليه جيوزال لو ثبت كفر احلاكم فـ ٤
ا يف هذا القدرة على ذلك بالعدة والعدد، وهو ماال يكون يف غالب األحوال السيم

الزمان، لوجود الشوكة والقوة بيد السلطان، وملا يف اخلروج عليه من فساد األحوال، 
واضطراب األمور وضياع األمان، وإراقة الدماء، فإن الشريعة قد جاءت بتحصيل 

  .املصاحل وتكميلها، وتعطيل املفاسد وتقليلها
ابتغوا العبادة وأضاعوا  إن أقواماً: " مسعت مالكاً يقول: قال ابن القاسم رمحه اهللا
  .)٢("بأسيافهم، ولو اتبعوا العلم حلجزهم عن ذلك العلم، فخرجوا على أمة حممد 

وكان أفاضل املسلمني ينهون عن اخلروج :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
والقتال يف الفتنة، كما كان عبد اهللا بن عمر وسعيد بن املسيب وعلي بن احلسني 

ون عام احلرة عن اخلروج على يزيد، وكما كان احلسن البصري واجملاهد وغريهم ينه
وهلذا استقر أمر السنة على ترك وغريمها ينهون عن اخلروج يف فتنة ابن األشعث، 

                                                           

  ).١٢٦/ ٢٨" ( جمموع فتاوى"، )٤/٥٢٧" (منهاج السنة " انظر) ٢(
  ).١/١١٩" ( مفتاح دار السعادة) " ١( 



  
   ـــــــــــــــــــ أهل الضاللالنصال يف الرد على شحذ       

  

١١٧ 

، وصاروا يذكرون هذا القتال يف الفتنة لألحاديث الصحيحة الثابتة عن النيب 
القتال، وإن كان قد قاتل يف  يف غقائدهم، ويأمرون بالصرب على جور األئمة وترك

  ).٥٣٠ـ٥٢٩/ ٤منهاج السنة " (الفتنة خلق كثري من أهل العلم والدين
شرح اعتقاد "قال البخاري ـ رمحه اهللا ـ، كما نقل عنه الاللكائي بإسناده يف 

لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم أهل ): " ١/٣٢٠" (أهل السنة واجلماعة 
لقيتهم كرات : لكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصراحلجاز ومكة واملدينة وا

قرناً بعد قرن مث قرناً بعد قرن ، أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ست وأربعني 
سنة، أهل الشام ومصر واجلزيرة مرتني والبصرة أربع مرات يف سنني ذوي عدد، 

ي أهل خراسان باحلجاز ستة أعوام، وال أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع حمدث
براهيم وحيىي بن حيىي وعلي بن احلسن بن شقيق وقتيبة بن سعيد ‘منهم املكي بن 
واكتفينا بتسمية هؤالء كي يكون خمتصراً ، وأن اليطول ...... وشهاب بن معمر

  "وأن ال ننازع األمر أهله .... ذلك ، فما رأيت واحداً منهم خيتلف يف هذه األشياء
ملا كانت الفتنة فتنة ابن األشعث ،إذ قاتل "عي ، قال عن سليمان بن علي الرب

احلجاج بن يوسف ،انطلق عقبه بن عبد الغافر وأبو اجلوزاء وعبد اهللا بن غالب يف 
يا أبا سعيد ماتقول يف قتال هذا الطاغية : نفر من نظرائهم، فدخلوا على احلسن فقالوا

؟ قال ...صالة ، وفعل، وفعل الذي سفك الدم احلرام ، وأخذ املال احلرام ، وترك ال
أرى أن ال تقاتلوه ، فإهنا إن تكن : فقال احلسن : قال... وذكروا من فعل احلجاج : 

عقوبة من اهللا فما أنتم برادي عقوبة اهللا بأسيافكم، وإن يكن بالء، فاصربوا حىت 
  .حيكم اهللا ، وهو خري احلاكمني
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وهم قوم عرب؟ : لَج ؟ قالنطيع هذا الِع: فخرجوا من عنده، وهم يقولون: قال
  ).٧/١٦٤الطبقات الكربى " (فقتلوا مجيعاً : خرجوا مع ابن األشعث، قال: قال

ال يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي : "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللاو
   )١("سلطان إال وكان يف خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته

وأما أهل احلرة وابن األشعث وابن املهلب وغريهم فُهزموا " : وقال رمحه اهللا 
وُهزم أصحاهبم، فال أقاموا ديناً وال أبقوا دنيا، واهللا تعاىل يأمرنا بأمر ال حيصل به 
صالح الدين وال صالح الدنيا، وإن كان فاعل ذلك من أولياء اهللا املتقني فليسوا 

مع هذا مل حيمدوا ما فعلواه من أفضل من علي وعائشة وطلحة والزبري وغريهم، و
  ).٤/٥٢٨منهاج السنة " ( القتال

  :وقد سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهللا سؤاالً فيما نصه
من املسائل املثارة قضية العالقة بني احلاكم واحملكوم والضوابط الشرعية،  مساحة 

جب للخروج عليهم، الشيخ هناك من يرى أن اقتراف احلاكم للمعاصي والكبائر مو
وحماولة التغيري وإن ترتب عليه ضرر للمسلمني يف البلد، واألحداث اليت يعاين منها 

  عاملنا اإلسالمي كثرية، فما رأي فضيلتكم يف هذا؟
  :ومما جاء يف جواب فضيلته

إال أن : ( قال" على أال ننازع األمر أهله بايعنا رسول اهللا "  :قال عبادة 
هذا يدل على أهنم ال جيوز هلم منازعة )  اً عندكم من اهللا فيه برهانتروا كفراً بواح

والة األمور وال اخلروج عليهم إال أن يروا كفراً بواحاً عنهم من اهللا فيه برهان، وما 
ذاك إال ألن اخلروج على والة األمور يسبب فساداً كبرياً وشراً عظيماً، فيختل به 

                                                           

  ).٣/٣٩٠" (منهاج السنة) " ١(
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الظامل وال نصرة املظلوم، وختتل السبل وال  األمن وتضيع احلقوق وال يتيسر ردع
تؤمن فيترتب على اخلروج على والة األمور فساد عظيم وشر كبري، إال إذا رأى 
املسلمون كفراً بواحاً عندهم من اهللا فيه برهان فال بأس أن خيرجوا على السلطان 

و كان إلزالته إذا كان عندهم قدرة، أما إذا مل تكن عندهم قدرة فال خيرجون، أ
والقاعدة الشرعية اخلروج يسبب شراً أكثر فليس هلم اخلروج رعاية للمصاحل العامة، 

أنه ال جيوز إزالة الشر مبا هو أشر منه، بل جيب درء الشر مبا يزيله : اجملمع عليها
فإذا كانت هذه  أو خيففه، أما درء الشر بشر أكثر فال جيوز بإمجاع املسلمني،

ة هذا السلطان الذي فعل كفراً بواحاً ويكون عندها قدرة الطائفة اليت تريد إزال
على أن تزيله وتضع إماماً صاحلاً طيباً دون أن يترتب على ذلك فساد كبري على 

أما إذا كان اخلروج يترتب . املسلمني وشر أعظم من شر هذا السلطان فال بأس
االغتيال إىل غري عليه فساد كبري واختالل األمن وظلم الناس واغتيال من ال يستحق 
  .)١(..."هذا من الفساد العظيم هذا ال جيوز، بل جيب الصرب والسمع والطاعة

لو افترضنا أن هناك خروجاًشرعياً لدى مجاعة من : وسئل فضيلة أيضاً
اجلماعات، هل هذا يربر قتل أعوان هذا احلاكم وكل من يعمل يف حكومته مثل 

  الشرطة واألمن وغريهم؟
سبق أن أخربتك أنه ال جيوز اخلروج على السلطان إال  : "فأجاب فضيلته

  :بشرطني
  .وجود كفر بواح عندهم من اهللا فيه برهان: أحدمها

                                                           

  .)٢٦ـ٢٥:ص" (مراجعات يف فقه الواقع السياسي والفكري يف ضوء الكتاب والسنة) "  ١(
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القدوة على إزالة احلاكم إزالة ال يترتب عليها شر أكرب وبدون : والشرط الثاين
  ١"ذلك ال جيوز

  :وسئل فضيلة الشيخ صاحل الفوزان سؤاالً فيما نصه
ك لألسف من يسوغ اخلروج على احلكومات دون الضوابط هنا: فضيلة الشيخ

  الشرعية، ما هو منهجنا يف التعامل مع احلاكم املسلم وغري املسلم؟
  :ومما جاء يف إجابة فضيلته

إذا كان املسلمون حتت والية كافرة وال يستطيعون إزالتها فإهنم  " ...
يغامرون يف جماهبة يتمسكون بإسالمهم وبعقيدهتم، ولكن ال خياطرون بأنفسهم و

الكفار، ألن ذلك يعود عليهم باإلبادة والقضاء على الدعوة، أما إذا كانت هلم قوة 
  .)٢("يستطيعون هبا اجلهاد فإهنم جياهدون يف سبيل اهللا على الضوابط الشرعية املعروفة

  :سئل الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهللا
الشباب الذين طلعوا من السجون بالنسبة للحاكم اجلزائري ياشيخ اآلن " 

أكثرهم ال زالوا يتكلمون يف مسألة التكفري، ومسألة السجون وعفي عنهم، لكن ال 
زالوا يتكلمون يف مسألة التكفري، ومسألة تكفري احلاكم بالعني، وأن هذا احلاكم الذي 

كر؛ يف اجلزائر حاكم كافر، وال بيعة له، وال مسع وال طاعة ال يف معروف وال يف من
  .ألهنم يكفروهنم، وجيعلون اجلزائر ياشيخ أرض يعين كفر

  دار كفر؟: الشيخ

                                                           

  .در السابقنفس املص)  ٢( 
  ).٥٢ :ص" (مراجعات يف فقه الواقع السياسي والفكري يف ضوء الكتاب والسنة"  ) ٢(



  
   ـــــــــــــــــــ أهل الضاللالنصال يف الرد على شحذ       

  

١٢١ 

إنَّ القوانيني اليت فيها قوانيني : ألهنم يقولون! إي، دار كفر، نعم ياشيخ: السائل
غربية، ليست بقوانيني إسالمية، فما نصيحتكم أوالً هلؤالء الشباب؟ وهل للحاكم 

  ه يأيت يعتمر ويظهر شعائر اإلسالم؟بأن! اجلزائري بيعة علماً  ياشيخ
  يصلي أو ال يصلي؟: الشيخ
  !يصلي ياشيخ: السائل

  .الشيخ إذن هو مسلم
  .وأتى واعتمر هنا من حوايل عشرين يوماً أو شهر، كان هنا يف اململكة: السائل
عن  ما دام يصلي فهو مسلم، وال جيوز تكفريه، وهلذا ملا سئل النيب : الشيخ

، فال جيوز اخلروج عليه، وال جيوز ))ال ما صلوا : (( ام قالاخلروج على احلك
بتكفريه يريد أن تعود املسألة جذعاً، فله بيعة، وهو حاكم ....تكفريه، من كفره فهذا

  .شرعي
أما موضوع القوانيني، فالقوانيني جيب قبول احلق الذي فيها؛ ألن قبول احلق 

وإذا  س، فقد قال اهللا عز وجل واجب على كل إنسان، حىت لو جاء هبا أكفر النا
قل إن اهلل ال يأمر  فقال اهلل تعاىل  فعلوا فاحشة قالوا وجد�ا عليها آباء�ا واهلل أمر�ا هبا

، ألهنا حق،  وجد�ا عليها آباء�ا ،وسكت عن قوهلم]٢٨األعراف [  بالفحشاء
حلق ُتقبل من فإذا كان تعاىل قبل كلمة احلق من املشركني فهذا دليل على أن كلمة ا

          )١(...."كل واحد
  :وقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمني عن الشبهة التالية وهي

                                                           

  "فتاوى األكابر يف نازلة اجلزائر " شريط ) ١(
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هناك شبهة عند كثري من الشباب هي اليت استحكمت يف عقوهلم، وأثارت 
أن هؤالء احلكام املبدلني وضعوا قوانني وضعية من : عندهم مسألة اخلروج، وهي

 فحكم هؤالء الشباب بردهتم وكفرهم، وبنوا على عندهم، ومل حيكموا مبا أنزل اهللا
أن هؤالء ما داموا كفاراً فيجب قتاهلم، وال ينظر إىل حالة الضعف ألن : ذلك

فما عاد هناك جمال للعمل مبرحلة !!! الضعف قد نسخت كما يقولون بآية السيف
  !!االستضعاف، اليت كان املسلمون عليها يف مكة

  :فقال فأجاب فضيلته عن هذه الشبهة
  ال بد أن نعلم أوالً هل ينطبق عليهم وصف الردة أم ال ؟

وهذا حيتاج إىل معرفة األدلة الدالة على أن هذا القول أو الفعل ردة، مث تطبيقها 
  على شخص بعينه، وهل له شبهة أم ال ؟

قد يكون النص قد دل على أن هذا الفعل كفر، وهذا القول كفر، ولكن : يعين
  .ن تطبيق حكم الكفر على هذا الشخص املعنيهناك مانع مينع م

  .الغلبة: واملوانع كثرية، منها الظن ـ وهو اجلهل ـ ومنها
إذا مت فحرقوين واسحقوين يف اليم، فإن اهللا لو قدر : "فالرجل الذي قال ألهله

، هذا الرجل ظاهر عقيدته الكفر والشك "علي ليعذبين عذاباً ال يعذبه أحد من العاملني
يا رب إين خشيت منك أو كلمة حنوها، : اهللا، لكن اهللا ملا مجعه وخاطبه قاليف قدرة 

  .فغفر له، فصار هذا الفعل منه تأويالً
ومثل ذلك الرجل الذي غلبه الفرح، وأخذ بناقته قائالً اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك، كلمة كفر، لكن هذا القائل ال يكفر؛ ألنه مغلوب عليه، فمن شدة الفرح 
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اللهم أنت عبدي وأنا : اللهم أنت ريب وأنا عبدك، فقال: راد أن يقولأخطأ، وأ
  !ربك

واملكره يكره على الكفر فيقول كلمة الكفر، أو يفعل فعل الكفر، ولكن ال 
  .يكفر بنص القرآن، ألنه غري مريد، وغري خمتار

وهؤالء احلكام، حنن نعرف أهنم يف املسائل الشخصية ـ كالنكاح والفرائض 
  .ها ـ حيكمون مبا دل عليه القرآن على اختالف املذاهبوما أشبه

وهلم شبهة يوردها هلم بعض علماء السوء .. وأما يف احلكم بني الناس فيختلفون
أخرجه مسلم، وهذا عام، ) أنتم أعلم بأمور دنياكم: ( يقول إن النيب : يقولون

  .فكل ما تصلح به الدنيا فلنا احلرية فيه
هل هو مسوغ هلم يف أن خيرجوا عن قوانني اإلسالم وهذا ال شك شبهة، لكن 

  يف إقامة احلدود، ومنع اخلمور وما شابه ذلك؟
وعلى فرض أن يكون هلم يف بعض النواحي االقتصادية شبهة، فإن هذا ليس فيه 

  .شبهة
إذا كان اهللا تعاىل بعد أن فرض القتال قد : وأما متام اإلشكال املطروح فيقال فيه

كم عشرون صابرون يغلبوا مائتني وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين إن يكن من :قال
  ].٦٥: األنفال آية[ كفروا بأهنم قوم ال يفقهون

  .واحد بعشرة! فكم هؤالء؟ 
اآلن خفف اهلل عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا   :مث قال

  .]٦٦:األنفال[  بإذن اهلل واهلل مع الصابرين مائتني وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفني
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إن ذلك يف وقت الضعف، واحلكم يدور مع علته، فبعد : وقد قال بعض العلماء
  اآلن خفف اهلل عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً :أن أوجب اهللا عليهم مصابرة العشرة قال

ال :عاىلإن عندنا نصوصاً حمكمة تبني هذا األمر، وتوضحه منها قوله ت: مث نقول
، فاهللا سبحانه ال يكلف نفساً إال وسعها ]٢٨٦:البقرة[  يكلف اهلل �فساُ إال وسعها

  .وقدرهتا
  .]١٦:التغابن[  فاتقوا اهلل ما استطعتم واهللا سبحانه يقول ـ أيضاً 

 فلو فرضنا أن اخلروج املشار إليه على هذا احلاكم واجب، فإنه ال جيب علينا
  .)١("بصاحبه ولكنه اهلوى يهوي٠٠٠، فاألمر واضح وحنن ال نستطيع إزاحته

  :وسئل رمحه اهللا يف موضع أخر فأجاب
أما فيما يتعلق باحلكم بغري ما أنزل اهللا فهو كما يف الكتاب العزيز ينقسم " 

إىل ثالثة أقسام كفر وظلم وفسق على حسب األسباب اليت بين عليهـا هـذا   
 : احلكم

أنزل اهللا تبعاً هلواه مع علمه بأن احلـق   ـ فإذا كان الرجل حيكم بغري ما١
 . فيما قضى اهللا به فهذا ال يكفر لكنه بني فاسق وظامل

ـ و أما إذا كان يشرع حكماً عاماً متشي عليه األمة ويرى أن ذلك من ٢
املصلحة وقد لُّبس عليه فيه فال يكفر أيضاً ألن كثرياً من احلكام عندهم جهل يف 

ن ال يعرف احلكم الشرعي وهم يرونه عاملاً كـبرياً  علم الشريعة ويتصل هبم م
 .فتحصل بذلك املخالفة

                                                           

  .علي بن حسني أبو لوز) ٣٩ـ٣٧: ص" (فتنة التكفري) " ١(
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ـ وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم هبذا أو شرع هذا وجعله دستوراً ٣
ميشي الناس عليه يعتقد أنه ظامل يف ذلك وان احلق فيما جاء به الكتاب والسـنة  

 .فإننا ال نستطيع أن نكفر هذا

أن حكم غري اهللا أوىل أن يكون الناس عليه  أو من يرى : وإمنا نكفر  ـ٤
: هو مثل حكم اهللا عز وجل فإن هذا كافر ألنه مكذب لقول اهللا تبارك وتعاىل 

أليس اهلل بأحكم احلاكمني ، وقوله :      أفحكم اجلاهلية يبغـون ومـن احسـن مـن اهلل
 .حكما لقوم يوقنون

نه جيب اخلـروج عليـه ألن   مث هذه املسائل ال يعين أننا إذا كفّرنا أحدا فإ
اخلروج نترتب عليه مفاسد عظيمة أكرب من السكوت، وال نسـتطيع اآلن أن  

 .نضرب أمثاالً فيما وقع يف األمة العربية وغري العربية

و إمنا إذا حتقق لدينا جواز اخلروج عليه شرعا فإنه البد من استعداد وقوة 
س عليه بالسكاكني والرمـاح  تكون مثل قوة احلاكم أو أعظم وأما أن خيرج النا

ومعه القنابل والدبابات وما أشبه هذا فإن هذا من السفه بال شك وهو خمـالف  
لقاء أيب احلسن السـليماين  ( من شريط رمحه اهللا، انتهى كالم الشيخ " للشريعة

  ).مع الشخ ابن عثيمني
 وهل كذلك أنكم قلتم باستمرار املواجهة ضد النظام: وسئل رمحه اهللا أيضاً

  باجلزائر؟
  ".ما قلنا بشيء من ذلك: " فأجاب

  يف اشتداد هذه املضايقات هل ُتشرع اهلجرة إىل بالد الكفر؟: قال السائل
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الواجب الصرب، ألن البالد بالد إسالم، ينادى هبا للصلوات وتقام فيها : " قال
  )١("اجلمعة واجلماعات، فالواجب  الصرب حىت يأيت اهللا بأمره

تنطلق بعض اجلماعات يف حماربتها ألنظمتها من قاعدة :" وسئل الشيخ أيضاً
إنَّ حماربة الدول اإلسالمية أوىل من حماربة الدول الكافرة كفراً أصلياً، ألن : ( تقول

الدول اإلسالمية مرتدة، واملرتد مقدم يف احملاربة على الكافر، فما مدى صحة هذه 
  القاعدة؟

خلوارج الذين يقتلون املسلمني هذه القاعدة هي قاعدة ا" :فأجاب الشيخ
  .ويدعون الكافرين، وهي باطلة

والواجب أن نلتمس العذر لكل من أخطأ من املسلمني، مادام ميكن أن يكون 
معذوراً، حىت تبقى األلفة واملودة، والصفاء، وتتم األمور على ما ينبغي، فهذا القول 

  .)٢("ال أساس له من الصحة
وى والعصبية، وأزلت عن عينيك غشاوة اجلهل فلو جتردت يا أبا بصري عن اهل

ألقوال العلماء، ملا أقدمت على ما أقدمت عليه من مثل  االستماعبالعلم الواسع، وب
  .هذه الفتوى الباطلة والقول اجلزاف

وإال قل يل بربك ماذا جنت األمة اإلسالمية من احلركات واجلماعات اليت 
  لى املسلمني يف كل وجدت فيها؟أطلقت على نفسها اجلهادية؟ وماذا جرت ع

لقد جرت على املسلمني يف كل مكان وجدوا فيها الويل والدمار واخلراب، ومل 
  .يلتفتوا أثناء ذلك إىل إحياء التوحيد وسنة خامت املرسلني، إو إزالة شرك أو بدعة

                                                           

  ".فتاوى األكابر يف نازلة اجلزائر"شريط ) ١( 
  .للشيخ عبد املالك رمضاين) ١٤٦:ص"(فتاوى العلماء األكابر " )٢(
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ولكن أبا بصري ـ وهو مقيم يف بالد الكفر ـ ومن على شاكلته من خوارج 
واقع حاهلم أو بلسان مقاهلم أن عودة الدين ال تقوم إال باملواجهة مع العصر َيَرون ب

ألهنم حيكمون بغري ما أنزل اهللا  احلكام ـ بعد تكفريهم على اإلطالق من غري تفصيل
ـ، ويسعون يف مواجهة الشباب مع تلك احلكومات، ويعتربون أن هذه هي 

ور والنفاق، وموالة الشجاعة واإلميان ـ بزعمهم ـ وما سوى ذلك إمنا هو اخل
الكفار ، غافلني أو متغافلني أن املواجهة البد هلا من إعداد كما مر بنا من أقوال أهل 
العلم، اإلعداد اإلمياين واإلعداد العددي، والبد من قوة، دون قوة احلماس والعاطفة 
يت العاصفة القاصمة، وهتييج الناس والزج هبم يف برك الدماء، ومستنقعات األشالء ال

عاقبتها اخلسارة للدين والدنيا، وواقع اإلمة اإلسالمية يف اجلزائر ومصر وسوريا 
  .وغريها من البالد  عظة وعربة ملن ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد

هذه األمة للرجوع إىل احلق شباب أسأل اهللا العلي العظيم أن يوفق : ًأخرياو
وامة الغلو يف األشخاص وتقديسهم فهي من ونصرته والدفاع عنه، وأن خيرجهم من د

  .مفسدات العقول واألديان، إنه ويل ذلك والقادر عليه
  .وأخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني.......

                                                                
  بعد أن زاد عليه فرغ منه

هـ                           ١٤٢٢لعام  ربيع األوللعشرة خلون من                                               
  وكتبه                                                                          

  أبو نور بن حسن الكردي                                                                
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